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Introdução  
 

 Leonardo Avritzer  
 

A Dinâmica da Participação local no Brasil 

 
s estudos sobre a participação da sociedade civil nas políticas sociais 
avançaram muito nas últimas décadas no Brasil (Dagnino,2002; Avritzer e 
Navarro,2003; Avritzer, 2004; 2007a; Abers, 2000; Keck e Abers, 2006; 

Baiochi,2005; Faria, 2005; Dagnino e Tatagiba,2007; Wampler, 2008; Coelho e 
Cornwall,2007; Houtzager e Lavalle, 2004;). Os principais elementos analíticos 
envolvidos nestes estudos são: uma teoria sobre a importância da participação dos 
atores da sociedade civil nas políticas sociais e a associação entre tal presença e 
elementos democratizantes destas políticas (Dagnino, 2002; Avritzer e Navarro, 2003; 
Baiochi, 2005; Faria, 2005); uma análise sobre os efeitos democratizantes e 
distributivos das instituições participativas nas políticas públicas associada à idéia da 
participação política da população de baixa renda enquanto facilitadora do acesso da 
população de baixa renda a bens públicos (Marquetti, 2003, Marquetti, Campos e 
Pires, 2008); uma análise sobre os elementos deliberativos contidos nestas instituições 
através da qual a participação é associada a mecanismos de deliberação pública no 
interior dos conselhos de políticas e nos orçamentos participativos (Wampler e 
Avritzer, 2004; Avritzer, 2007; Almeida e Cunha, 2009); e, por fim,uma análise sobre 
os tipos de relação entre estado e sociedade propiciadas por estas formas de 
participação (Dagnino, 2002; Coelho e Cornwall,2007; Houtzager e Lavalle,2004).  

Estes são os pontos nos quais a literatura avançou na caracterização das 
práticas participativas no Brasil. No entanto, existe também uma série de limites 
presentes nestes estudos: a totalidade destes estudos ainda trabalha com uma amostra 

O 
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muito limitada de casos que não permitem entender completamente as variações da 
participação no Brasil. Assim, a maior parte dos casos continua se concentrando nas 
regiões Sul e Sudeste do Brasil e, no interior destas regiões, em poucas cidades, tais 
como Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Em segundo lugar, foram 
desenvolvidas poucas metodologias para se pensar os efeitos democratizantes ou 
distributivos das formas participação nas políticas sociais. Em um trabalho pioneiro, 
Marquetti lançou as bases de uma discussão sobre efeitos distributivos do orçamento 
participativo de Porto Alegre e, em uma pesquisa anterior, começamos a desenvolver 
algumas metodologias para avaliar tais efeitos, em um estudo comparativo sobre o 
Nordeste (Marquetti,2003; Avritzer, 2007). No entanto, algumas lacunas importantes 
permaneceram, uma vez que não foi possível naquele momento comparar a 
participação no Nordeste com a participação em outras regiões do país. Não 
havíamos ainda desenvolvido uma metodologia capaz de associar a dimensão 
quantitativa da participação, expressa em número de associações civis ou quantidade 
de participantes ou no formato deliberativo de algumas instituições como os 
conselhos de políticas, com a dimensão qualitativa destas mesmas políticas. 

O trabalho que ora apresentamos ao leitor tem como objetivo avançar a 
discussão existente sobre participação em três aspectos: em primeiro lugar, 
pretendemos expandir a discussão sobre participação através da apresentação de um 
conjunto bastante amplo de casos abordados de forma comparativa. Estamos 
apresentando ao leitor um elenco de 291 casos de participação (vide a lista completa 
no anexo 1 deste livro), casos estes localizados nos estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e 
Pará. Julgamos que o aumento do número de casos sobre participação nos permite 
avaliar em que medida certas estruturas de participação se generalizaram pelo país. 
Também acreditamos que ao aportar à literatura essa nova amostra de casos, com um 
grupo heterogêneo e variado de cidades, temos condição de avaliar melhor os avanços 
e os percalços da participação social, assim como, de avaliar processos de 
empoderamento e de cooptação envolvidos nos processos de participação social no 
Brasil.  

Em segundo lugar, estamos analisando estes casos a partir de três 
metodologias comparativas desenvolvidas nos últimos anos: uma metodologia de 

 

1 A pesquisa original deste projeto proposta à Finep continha 36 cidades. Em algumas cidades foi impossível 
recolher dados por recusa das prefeituras em fornecer acesso aos dados da gestão. Esse foi o caso das cidades 
de São Bernardo do Campo, Pelotas e Niterói. Além disso, em quatro cidades do Pará não tivemos sucesso na 
coleta dos dados: Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém. 



9 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

avaliação da normatividade participativa (Faria, 2007) que compara os regimentos dos 
conselhos, as formas de eleição dos seus presidentes e a presença ou ausência de 
câmaras técnicas cuja presença possibilita uma participação mais qualificada dos atores 
da sociedade civil no processo de decisão sobre diversas políticas públicas. 
Desenvolvemos também uma metodologia de pares de cidades a partir do trabalho 
anterior de Baiocchi e Heller (2007) e de Pires e Thomas (2007). Essa metodologia 
tenta comparar casos semelhantes de participação em cidades com características 
demográficas e sócio econômicas semelhantes. Assim, no caso desta pesquisa, 
comparamos 29 cidades com mais de 100.000 habitantes em diversas regiões. Por fim, 
desenvolvemos uma metodologia de avaliação dos efeitos deliberativos dos conselhos, 
a partir de uma análise bastante detalhada das suas atas (Cunha, 2010). Esta análise 
permite ver quem fala mais nos conselhos, como os representantes do governo e da 
sociedade civil atuam no interior dos conselhos e se há de fato polêmica e debate no 
processo de deliberação no interior dos conselhos. Acreditamos que estas três 
metodologias associadas nos permitem avaliar de forma comparada os conselhos de 
políticas demonstrando os seus efeitos distributivos e ou democratizantes. 

Em terceiro lugar, procuramos criar uma metodologia que nos permita 
comparar de forma mais sistemática as formas de participação local no Brasil. 
Chamamos essa metodologia de participação em 4 Ds. Essa metodologia nos permite 
analisar quatro dimensões das instituições participativas: densidade, diversidade, 
durabilidade e capacidade deliberativa. De certa forma, essas quatro categorias 
sintetizam o debate sobre participação em conselhos de políticas e orçamentos 
participativos realizado hoje no Brasil, já que elas agregam as diversas dimensões 
qualitativas e quantitativas deste debate. Deste modo, é possível ir além de uma mera 
contagem do número de instituições participativas ou da mera atribuição de 
significado à origem social dos atores que se integram nos processos decisórios destas 
formas de participação. Sintetizamos essas quatro dimensões da participação em um 
índice que ora apresentamos ao leitor, o IPM, (índice de participação municipal). 
Através deste índice julgamos poder apresentar um balanço tanto quantitativo quanto 
qualitativo do desempenho das instituições de participação criadas ao nível local no 
Brasil. 

Nesta introdução ao livro “A Dinâmica da Participação Local no Brasil” que, 
apresentamos ao leitor brasileiro, pretendemos, em primeiro lugar, realizar uma 
revisão dos estudos sobre participação realizados nos últimos anos apontando os 
avanços e algumas das suas limitações; em seguida pretendemos apresentar os casos 
empíricos do projeto que ora finalizamos e, a partir destes casos, apresentaremos 
evidências empíricas comparadas sobre os casos estudados. 
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A dinâmica da participação local no Brasil 

Os estudos sobre participação social no Brasil já completam mais de duas 
décadas se levarmos em conta os primeiros trabalhos empíricos sobre associações de 
bairro realizados no começo da redemocratização brasileira, ainda nos anos 80 
(Somarriba, 1981, Boschi,1987; Jacobi,1986; Sader,1988; Gohn,1991; Azevedo,1991). 
O início destes estudos já apontava para algumas características de longo prazo da 
participação, tais como: a dinâmica mais horizontal da relação entre os atores sociais, a 
influência da igreja católica nas novas formas de participação, uma relação de 
autonomia e dependência em relação ao estado que se expressava na maneira como os 
atores da sociedade civil realizavam demandas por bens públicos, mas também 
defendiam a autonomia das suas organizações em relação ao estado (Avritzer, 2004).  
Ao mesmo tempo, estes estudos já incorriam em algumas limitações que foram 
mantidas nos estudos posteriores sobre o assunto. Em particular eles expressavam 
uma limitação no entendimento do papel da sociedade civil nas políticas sociais e uma 
limitação em relação ao universo empírico estudado. Quase todos os estudos eram de 
casos limitados às capitais das regiões Sul e Sudeste do Brasil (Jacobi, 1986; Kowarick, 
1980; Somarriba, 1981; Boschi, 1987, Gohn, 1992). Neste sentido, faltavam estudos 
sobre as demais regiões do país e faltavam estudos comparados.  

Os estudos sobre participação se sofisticaram nos últimos dez anos a partir de 
um conjunto de mudanças importantes na abordagem da participação pela literatura: a 
primeira delas foi a pluralização da participação local a partir surgimento das 
legislações locais sobre conselhos no começo dos anos 90 e, a partir do ano 2000, com 
a aprovação do Estatuto da Cidade (Saule, 2005; Brasil, 2004). Ambas as legislações 
ampliaram fortemente a presença da participação no Brasil para além das grandes 
capitais das regiões Sul e Sudeste que, de toda maneira, já não concentravam a 
totalidade das experiências de participação. Diversas novas dimensões foram 
adicionadas à participação com a proliferação dos conselhos: a variação temática uma 
vez que foram implantados conselhos em diversas áreas de políticas públicas, tais 
como, a saúde, a assistência social, a criança e o adolescente, entre outras (Fuks, 2004; 
Tatagiba,2002; Cortez, 2003; Keck e Abers, 2006). Além da variação temática, a 
questão regional adquiriu outra relevância com a expansão dos conselhos para médias 
e pequenas cidades do Brasil. O problema da escala adquiriu relevância (Teixeira, 
2003, Faria, 2005), assim como a comparação da participação nas pequenas e médias 
cidades e nas diferentes regiões do Brasil. Foi só com esta expansão que se passou 
também a questionar a hipótese de regiões participativas versus regiões não 



11 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

participativas no Brasil com trabalhos mostrando uma dinâmica bastante mais 
complexa da participação, especialmente na região Nordeste do Brasil (Lubambo,  

Coelho e Mello, 2006; Avritzer, 2007). Tais trabalhos enfocam a variação de 
desenhos na participação entre cidades das diferentes regiões complexificando o 
argumento dual da participação versus não participação que vinha da experiência 
democrática anterior (Lambert,1960). O trabalho ora apresentado ao leitor continua 
explorando este veio apresentando resultados de pesquisa em todas as regiões do 
Brasil e realizando comparações entre cidades de diferentes regiões do país. 

O segundo elemento de forte mudança nos estudos sobre a participação teve 
como causa a enorme expansão do Partido dos Trabalhadores (Menegello,1989; 
Samuels, 2004). O Partido dos Trabalhadores a partir de 1988 vence eleições em 
importantes capitais do Brasil e implementa formas específicas de participação local, 
entre as quais se destaca o orçamento participativo (Abers, 2000; Avritzer, 2002a; 
2002b; Baiocchi, 2005; Wampler, 2008). Estas formas de participação corroboraram 
alguns dos elementos presentes na literatura sobre participação existente até aquele 
momento e, ao mesmo tempo, colocaram uma série de problemas para esta mesma 
literatura. Entre os pontos corroborados, a idéia de uma tradição participativa mais 
forte nos estados do Sul, em particular o Rio Grande do Sul, foi reforçada (Silva, 2001; 
Baquero, 2008; Avritzer, 2006). Alguns autores baseados nas primeiras análises sobre 
orçamento participativo colocaram o problema da relação entre sociedade civil e 
sociedade política (Dagnino, 2002; Houtzager e Lavalle, 2004). Neste caso, as sinergias 
entre o Partido dos Trabalhadores e a dinâmica participativa local foram fortemente 
ressaltadas (Baiochi, 2003; 2005). Outros autores colocaram a questão da escala nas 
próprias experiências de participação política (Silva,2001; Faria,2005). E outros 
colocaram a questão da perda da autonomia (Baierle, 2003). No conjunto, o papel do 
Partido dos Trabalhadores nas experiências sobre participação, levou a literatura sobre 
o assunto a complexificar a relação entre sociedade civil, sociedade política e 
experiências participativas. Novas categorias analíticas surgiram tais como 
associativismo, vontade política e capacidade distributiva, categorias que levaram a 
relativização do papel do associativismo civil em experiências para além da experiência 
de Porto Alegre (Silva, 2001; Avritzer e Navarro, 2003; Wampler, 2008). Assim, a 
entrada do Partido dos Trabalhadores na discussão sobre a participação levou a uma 
sofisticação do marco de análise e das abordagens acerca da participação. 

Duas grandes preocupações analíticas marcaram a literatura sobre a 
participação: a preocupação com os efeitos democráticos da participação dos atores da 
sociedade civil nas políticas sociais e a preocupação com os efeitos distributivos da 
participação social. A literatura sobre movimentos sociais e participação do começo 
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dos anos 90 assumia uma relação automática entre participação e melhoria da 
qualidade da democracia (Putman,1993; Alvarez, Dagnino e Escobar, 1998; 
Dagnino,1994; Avritzer,1994; Costa, 1994; Jacobi, 1986). Uma boa parte destes 
estudos apenas mostrava a presença dos atores de baixa renda ou o número de 
associações civis envolvidas nas políticas participativas como evidência dos seus 
efeitos democratizantes. Dispensava-se a demonstração de uma relação entre as 
práticas implantadas em uma determinada forma de participação e os seus efeitos 
democratizantes. Estudos originados na academia Norte-americana sobre um marco 
genérico de democracia deliberativa foram introduzidos no Brasil a partir do ano 2000 
e passaram a auxiliar na complexificação das análises sobre os efeitos democráticos da 
participação. Um conjunto de categorias foi incorporado aos estudos sobre 
participação entre as quais valeria a pena destacar o conceito de efetividade 
deliberativa (Cunha, 2007; Almeida, 2006; Avritzer, 2007). Ao mesmo tempo, a 
grande variação dos resultados dos processos participativos tornou possível perceber 
que não apenas o empoderamento ou a democratização constituíam efeitos da 
participação, mas também a cooptação (Dagnino,2002; Wampler, 2008). Assim, 
tornou-se clara a necessidade de avançar na direção de refinar o marco analítico 
empregado nos estudos sobre participação.  

Este livro procura avançar na direção de refinar um pouco mais o conceito de 
efetividade deliberativa. Já havíamos em pesquisa anterior desenvolvido um conceito 
de efetividade deliberativa ligado aos assuntos discutidos no interior de organismos 
participativos, tais como, os conselhos ou os conselhos do orçamento participativo 
(Avritzer, 2007). O pressuposto deste método é que instituições participativas podem 
deliberar sobre elementos importantes das políticas públicas nas áreas de saúde ou de 
políticas urbanas, ou podem se constituir em meros órgãos corroboradores destas 
políticas. No nosso trabalho anterior, analisamos as atas de conselhos de saúde e da 
criança e do adolescente na região Nordeste mostrando diferentes efeitos dos 
processos deliberativos. Ao diferenciar estes efeitos, mostramos variações na 
efetividade deliberativa dos conselhos. Neste trabalho avançamos um pouco mais em 
relação ao trabalho anterior adotando um método qualitativo de análise das falas dos 
conselheiros: a análise documental das atas das reuniões teve como objetivo visualizar 
como se dá a participação nos conselhos e qual espaço as falas ocupam. Procuramos, 
assim, analisar os discursos políticos produzidos pelos atores no processo deliberativo 
diferenciando os diferentes graus de argumentação no interior destas instituições, 
elemento central na teoria deliberativa. Algumas lacunas ainda constavam no nosso 
trabalho anterior sobre deliberação, em especial uma certa invisibilizaçao da questão 
de gênero (McDowell dos Santos, 2007). Os diferentes artigos apresentados na parte 1 
deste livro, em particular, o artigo de Uriella Coelho Ribeiro tentam preencher esta 
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lacuna. Ele diferencia comparativamente o grau de deliberação existente nas diferentes 
formas de participação separando os atores que falam no interior dos conselhos de 
acordo com o sexo e o pertencimento à sociedade civil.  

Uma segunda questão também preocupou diversos teóricos da participação, 
qual seja, a capacidade das formas de participação de aumentar o acesso da população 
de baixa renda a bens públicos. Mais uma vez, seria importante apontar que os 
primeiros textos sobre participação assumiam uma quase automaticidade entre 
participação e maior acesso da população de baixa renda a bens públicos. Para muitos 
autores, bastava mostrar a condição sócio-econômica dos participantes para 
corroborar tal suposição (Baierle, 1998; Santos, 1998; Avritzer, 2002b). O primeiro 
texto a avançar metodologicamente na identificação da relação ente participação e 
acesso a bens públicos foi Marquetti (2003). Neste artigo, o autor estabeleceu uma 
correlação entre os planos de investimentos gerados pelo orçamento participativo e a 
incidência da pobreza na cidade de Porto Alegre, mostrando uma forte correlação 
ente orçamento participativo e acesso da população de baixa renda a bens públicos. 
No entanto, Marquetti ainda esbarrou em um problema de causalidade na medida em 
que o seu trabalho não foi capaz de mostrar que todos os bens públicos distribuídos 
pelos planos de investimentos foram deliberados pelo orçamento participativo. Uma 
segunda metodologia para identificar efeitos distributivos das políticas participativas 
foi desenvolvida por Coelho (2006). A autora diferenciou as regiões de São Paulo de 
acordo com o IDH-M e mostrou a diferença no acesso à saúde nas diferentes regiões 
da cidade de São Paulo (Coelho, 2006). No entanto, Coelho, da mesma maneira que 
Marquetti não procurou demonstrar a causalidade entre as decisões tomadas em 
conselhos de saúde e os aportes financeiros às diferentes regiões. Resta, assim, um 
problema metodológico de identificar correlações entre decisões de distribuição de 
recursos em áreas como a saúde, políticas urbanas e da criança e do adolescente 
realizadas em instituições como os conselhos e OPs e a distribuição posterior destes 
recursos.  

Uma segunda metodologia desenvolvida para identificar essa correlação entre 
participação e distribuição de bens públicos é a chamada metodologia dos pares de 
cidades. Essa metodologia inicialmente utilizada em uma pesquisa sobre orçamentos 
participativos (Baiocchi, Heller e Silva, 2007; 2009), tem como objetivo isolar a 
participação como variável para poder analisar melhor os seus resultados. Aplicamos a 
metodologia de pares de cidades para realizar algumas comparações entre cidades 
semelhantes – algumas com e outras sem processos participativos - em pesquisas 
anteriores (Pires e Thomas, 2007; Avritzer, 2007). Os resultados mostraram, para 
cidades do Nordeste, a relevância da participação para a realização de reformas 
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administrativas e para a geração de políticas distributivas. Nesta pesquisa estamos 
ampliando a comparação entre pares de cidades com o objetivo de analisar o efeito da 
participação entre cidades de diferentes regiões. Na próxima seção desta introdução, 
iremos analisar as principais cidades abordadas na pesquisa tentando analisar as 
características do processo de expansão da participação a partir de um conjunto mais 
amplo de cidades localizadas em diferentes regiões do país. 

O Contexto da Participação Local no Brasil 

A pesquisa “Participação e (Re)distribuição nas Políticas Públicas no Brasil” 
cujos resultados apresentamos neste livro foi realizada em 29 cidades de oito estados. 
Voltamos a abordar cidades cuja relevância para as políticas participativas no Brasil é 
central, tais como, Porto Alegre, Belo Horizonte e São Paulo. Estas são cidades nas 
quais tiveram origem uma parcela significativa dos movimentos sociais durante a 
redemocratização, como foi o caso do movimento de saúde e do movimento pela 
reforma urbana (Coelho, 2004; Cortez, 2005; Avritzer, 2009). Incorporamos na nossa 
amostra, além destas cidades, outras capitais importantes como Rio de Janeiro, 
Florianópolis, Brasília, Belém e Goiânia. Estas são cidades relevantes para se estudar a 
participação, mas com diferentes perfis: o Rio de Janeiro teve importantes 
movimentos durante a redemocratização (Gay, 1994), mas não se firmou como uma 
cidade importante para as políticas participativas no Brasil. Brasília, Goiânia e Belém 
tiveram experiências participativas pontuais durante governos do Partido dos 
Trabalhadores, mas não chegaram a ter as suas experiências comparadas 
sistematicamente com outras cidades do Brasil. 

Incorporamos à nossa amostra cidades importantes de porte médio que não 
são capitais, mas tiveram experiências importantes de participação, tais como, 
Campinas, Sorocaba e São Bernardo do Campo no estado de São Paulo; Uberlândia e 
Juiz de Fora no estado de Minas Gerais; Volta Redonda e Niterói no estado do Rio de 
Janeiro, Chapecó em Santa Catarina e Novo Hamburgo e Pelotas no Rio Grande do 
Sul e outras cidades de tamanho semelhante nos estados de Goiás e do Pará. Tivemos 
dois objetivos ao incorporar esse número de cidades de médio e grande porte na 
amostra a ser estudada. O primeiro deles foi comparar o processo participativo nas 
capitais com cidades de médio ou grande porte nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio Grande do Sul. A participação nas grandes capitais foi mais estudada do 
que nestas cidades que, com poucas exceções, foram muito pouco analisadas 
(Carvalho, 1995; Teixeira, 2003). Não existem também muitos estudos comparativos 
entre as experiências de participação em cidades de médio porte, especialmente as do 
estado de São Paulo e outras cidades com características semelhantes em estados 
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como Minas Gerais, Goiás e Pará. No entanto, sabemos que experiências de 
participação são mais comuns nestas cidades do que nas grandes capitais (Wampler, 
2008) e que estas cidades têm maior capacidade tributária e um pouco menos de 
visibilidade na luta política nacional aumentando, assim, a capacidade de gerar 
experiências bem sucedidas. 

Os primeiros estudos empíricos que realizamos foram uma tentativa de 
comparar a organização da participação em todas as 29 cidades com as quais 
trabalhamos. Algumas informações preliminares são relevantes: o número de 
conselhos nas cidades brasileiras com mais de 100.000 habitantes varia de um mínimo 
de seis a um máximo de 28.  O número mínimo quase que corresponde aos conselhos 
que são exigidos por lei que são os de saúde, assistência social e da criança e do 
adolescente. É interessante notar que há uma evolução positiva no número mínimo 
de conselhos entre 1997 e 2008 expressa na passagem de um patamar mínimo de dois 
casos em Aparecida de Goiânia e três em Uberlândia para no mínimo 6 conselhos por 
cidade em 2008. Assim, é possível afirmar que os conselhos estão presentes acima do 
seu número mínimo nas cidades com mais de 100.000 habitantes no Brasil. Há uma 
segunda observação importante em relação aos conselhos que é a evolução positiva 
do número agregado de conselhos que passa de 274 em 1998, para 373 em 2004 e 490 
no ano de 2008. Assim, é possível afirmar que o processo de criação de conselhos de 
políticas em novas áreas de políticas públicas continua em expansão no Brasil. É 
importante também fazer algumas análises comparativas entre capitais e cidades de 
porte médio. 
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Tabela 1: Número de conselhos em cidades com mais de 100.000 habitantes 

  Número de Conselhos  por gestão 
No. médio de Conselhos 

  1997-2000 2001-2004 2005-2008 

DF Distrito Federal -- -- 26 -- 

Goiás 

Goiânia 13 23 27 21 

Águas Lindas de Goiás 6 6 6 6 

Anápolis 14 24 46 28 

Aparecida de Goiânia 2 5 8 5 

Luziânia 11 16 18 15 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 22 26 27 25 

Petrópolis 13 20 21 18 

Volta Redonda 7 10 10 9 

Minas Gerais 

Belo Horizonte 21 24 28 24 

Juiz de Fora 20 22 25 22 

Montes Claros 7 -- 20 14 

Poços de Caldas 5 13 23 14 

Uberlândia 3 15 17 12 

São Paulo 

São Paulo 13 19 13 15 

Campinas 16 27 29 24 

Cubatão 6 6 6 6 

Sorocaba 7 8 8 8 

Rio Grande do Sul 

Porto Alegre 20 21 23 21 

Novo Hamburgo 14 15 19 16 

São Leopoldo 7 10 15 11 

Santa Catarina 

Blumenau 13 17 23 18 

Chapecó 12 20 22 18 

Lages 16 19 20 18 

Pará Belém 6 7 10 8 

Total 274 373 490  

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
 

Ao se comparar os números básicos sobre conselhos nas capitais e nas 
cidades de porte médio no Brasil se percebe uma diminuição da distância entre 
capitais e cidades de porte médio ao longo do tempo. As capitais com uma boa infra-
estrutura participativa em 1997 tinham em média 20 conselhos. É possível deduzir a 
partir dos trabalhos existentes sobre o tema que os conselhos se expandiram a partir 
da primeira metade do anos 90 para áreas não obrigatórias, tal como políticas urbanas, 
meio ambiente, setores específicos como os idosos ou os deficientes (Tatagiba, 2004). 
No caso da tabela 1 acima, é possível ver as seguintes cidades com um número de 
conselhos em torno de 20 unidades: Belo Horizonte, Goiânia, Porto Alegre e São 
Paulo. Quando comparamos as cidades acima, com cidades como Juiz de Fora, 
Uberlândia, Campinas, Chapecó, Petrópolis, Novo Hamburgo, Anápolis e Blumenau, 
percebemos que a variação no número de conselhos nas cidades de porte médio é 
maior do que na capitais analisadas acima durante o período analisado. Nessse 
segundo grupo, o número de conselhos em 1997, varia entre 20 em Juiz de Fora - 
número esse semelhante aos das capitais analisadas - e três em Uberlândia. Blumenau 
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e Chapecó com a presença de 13 e 12 conselhos respectivamente e Campinas (16) 
Anápolis (14) ficam em uma posição intermediária. O que foi possível perceber 
através dos dados coletados na pesquisa foi uma convergência no número de 
conselhos entre as capitais e as cidades de médio porte ao longo da última década. 
Assim, por exemplo, Campinas e Belo Horizonte quase se igualam no número de 
conselhos e diversas das cidades de porte médio analisadas ultrapassam Goiânia no 
número de conselhos nelas criados até 2008.  

Na medida em que transitamos de elementos mais gerais e quantitativos sobre 
os conselhos nas 25 cidades nas quais foi poss[ivel colotar dados e passamos a analisar 
características internas dos conselhos, passamos a perceber um conjunto diferente de 
questões. Em primeiro lugar, no que diz respeito ao número de membros dos 
conselhos, temos apenas cinco casos de conselhos com menos de 10 membros, casos 
estes concentrados nas regiões Norte e Centro Oeste. Temos também 12 conselhos 
com mais de 30 membros, seis concentrados na região Sul e 4 na região Sudeste. Este 
primeiro dado, já mostra um certo padrão em relação as principais regiões do Brasil. 
As regiões Sul e Sudeste parecem ter um padrão de conselhos com um maior numero 
de membros e as regiões Centro-Oeste e Norte com um menor número de membros, 
o que corresponde a uma certa padrão analítico presente na literatura. A região 
Nordeste, de acordo com dados de pesquisa anterior, parece ser a mais homegênia 
com 28 dos 35 conselhos estudados na região tendo entre 10 e 20 membros (Avritzer, 
2007).  

Tabela 2: Número de Membros do Conselhopor Região 

Região Menos de 10 De 10 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 Total 

Norte 2 1 0 0 0 3 

Centro-Oeste 3 11 2 2 0 18 

Sudeste 0 23 7 4 0 34 

Sul 0 14 6 4 2 26 

Nordeste 0 28 7 0 0 35 

Total 5 77 22 10 2 116 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
 

Quando passamos de uma análise mais quantitativa acerca dos conselhos para 
as formas de organização interna dos mesmos, o primeiro elemento que podemos 
apontar é a consolidação de uma estrutura baseada em quatro elementos 
institucionais: decisão em plenário, secretaria executiva, presença de mesa diretora e 
existência de comissões temáticas. Alguns destes aspectos são quase obrigatórios, 
como é o caso da tomada de decisão plenário. No entanto, vale a pena lembrar que os 
conselhos poderiam hipoteticamente tanto estar estruturados com decisões tomadas 
em plenário quanto com decisões tomadas pela mesa diretora, mas a segunda 
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possibilidade não se efetivou historicamente. São dois formatos os que mais chamam 
a atenção entre os conselhos estudados: a presença de comissões temáticas e das 
conferências municipais. Ambos os formatos estão diretamente ligados ao aumento 
da capacidade deliberativa dos conselhos. No caso das comissões temáticas, já 
demonstramos em trabalhos anteriores (Avritzer, 2007) que a sua presença qualifica o 
processo deliberativo. 

Tabela 3: estrutura organizacional dos Conselhos 

 n % 

Plenário 81 95,29 

Mesa Diretora 75 88,24 

Secretaria Executiva 78 91,76 

Comissões Temáticas 76 89,41 

Conferência Municipal 59 69,41 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas  
no Brasil”, Prodep, 2009 

 

Conselhos sem comissões temáticas acabam discutindo apenas aspectos 
muito gerais das políticas sociais dos quais eles estão encarregados de deliberar. A 
presença de comissões temáticas torna possível aprofundar o debate sobre aspectos 
específicos das políticas sociais vinculadas a conselhos específicos. No entanto, nem 
todos os conselhos pesquisados possuem comissões temáticas, tal como aponta a 
tabela 3 acima. De acordo com os dados da tabela as comissões temáticas estão 
presentes em 89,41% dos casos examinados. Vale a pena também analisar esse 
mesmo dado por meio do recorte de áreas temáticas, tal como fizeram Faria e Coelho 
Ribeiro em seu artigo neste livro. Neste caso percebe-se uma diferença significativa 
entre a área da criança e do adolescente e as áreas da saúde e da assistência social 
(Faria e Coelho Ribeiro, 2010). A área da criança e do adolescente realiza conferências 
municipais em apenas 28,9% dos casos. Assim, vale a pena examinar em quais 
conselhos e em quais regiões a sua incidência é mais elevada e comparar os tipos de 
cidades e as áreas temáticas de implementação das políticas participativas. 

A participação da sociedade e a deliberação no interior  
dos conselhos: uma análise das capitais 

Na discussão acadêmica e política sobre os efeitos democratizantes da 
participação social, dois debates se tornaram relevantes. Um primeiro debate diz 
respeito à participação da sociedade civil nos conselhos de políticas públicas e um 
segundo debate tem abordado os efeitos democratizantes desta participação. A análise 
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sobre a participação dos atores da sociedade civil nos conselhos teve claramente duas 
fases: em uma primeira fase tratava-se apenas de mostrar a presença no interior dos 
conselhos de atores representantes de associações comunitárias, ou de associações 
ligadas à saúde ou associações ligadas ao meio ambiente e assim por diante. Uma vez 
demonstrada a presença destes atores tratava-se de mostrar, através das variáveis 
renda e educação, como a presença destes atores já constituía um elemento 
democratizante (Gohn,1991; Landin,1993; Dagnino, 2002; Scherer-Warren, 2000; 
Avritzer, 2004). Com o tempo esse tipo de abordagem foi se mostrando insuficiente. 
A emergência de uma literatura sobre democracia deliberativa (Cohen,1997; Fung e 
Wright, 2003) foi a principal influência para se apontar a limitação destes estudos. 
Segundo diversos autores, não ficava suficientemente claro se a presença dos atores da 
sociedade civil nos conselhos de políticas públicas permitia de fato a democratização 
destes últimos (Tatagiba,2002).  

O avanço dos estudos sobre a participação da sociedade civil nos conselhos se 
deu na direção de analisar o que se tem chamado de efetividade deliberativa. A 
literatura sobre efetividade é relativamente grande e versa mais sobre a efetividade do 
direito do que sobre a efetividade da participação (O´Donnnell, 1996, O’Donnell et 
all, 2000; Matta,1985). Nesta literatura fica claro um traço da formação política 
brasileira que é a incapacidade de implementar administrativamente elementos 
presentes na lei. No caso da literatura sobre efetividade deliberativa tomou-se o 
mesmo caminho, qual seja, partir da legislação sobre a participação da sociedade civil 
nos conselhos, aferir a presença destes atores e verificar qual é a capacidade de 
expressão destes atores no interior destas instituições. Para conseguir aferir esta 
relação iniciamos um trabalho com análise de atas de reuniões de conselhos em 2007, 
trabalho esse que ampliamos no presente trabalho no qual são analisadas 1.116 atas de 
capitais e 652 atas de cidades de porte médio (vide Cunha, 2010 e Almeida, 2010 neste 
livro). O primeiro elemento que analisamos nestas atas é o que denominamos de 
vocalização, isso é, quem fala nas reuniões dos conselhos. Procuramos, neste caso, 
aferir a capacidade de vocalização dos usuários e de atores da sociedade civil e 
compará-la com a capacidade de vocalização dos atores ligados à administração 
municipal. Analisamos as reuniões de conselhos em seis capitais, Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Belém, São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. Também analisamos 
essa mesma questão em cinco cidades de médio porte, Campinas, Montes Claros, 
Blumenau, Juiz de Fora e Anápolis. Em todos os casos analisamos os conselhos de 
saúde e de assistência social. Os dados estão apresentados nas tabelas 4 e 5 a seguir. 

O primeiro dado que vale a pena apontar na tabela 4 relativa aos conselhos de 
saúde nas capitais é uma enorme convergência no que diz respeito à chamada fala dos 
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usuários. A expressão verbal constitui certamente um parâmetro importantíssimo para 
se aferir a deliberação, ainda que ele não possa se constituir no único parâmetro. Ela 
expressa tanto propostas de política quanto a avaliação acerca das falas feitas pelo 
governo. A fala dos usuários de políticas de saúde alcança a marca dos 44,84% do 
total das falas de conselheiros em Belém e um mínimo de 29,75 % em Belo 
Horizonte. 

Tabela 4: Vocalização nos conselhos de saúde em seis capitais 

Segmento Belém Belo Horizonte 
Distrito 

Florianópolis 
Porto Rio de São 

Federal Alegre Janeiro Paulo 

Ator externo2 governo 0,90 9,56 13,26 12,64 14,00 7,57 6,09 
Ator externo sociedade 0,97 2,60 2,04 0,71 7,42 2,60 3,57 

Ator externo NI 0,15 5,27 1,32 1,04 8,45 4,82 0,93 
Segmento Governo 18,19 7,66 26,50 17,76 8,99 8,60 9,92 

Segmento NI 1,20 24,28 3,06 16,72 3,27 15,14 13,04 
Segmento Prestador 0,00 0,45 4,59 0,52 2,94 0,97 1,00 

Segmento Trabalhador 31,21 18,34 12,43 9,14 6,92 16,83 18,54 
Segmento Usuário 44,84 29,75 27,02 37,46 45,58 39,88 43,96 

Segmento Comissão 2,40 1,17 9,17 2,07 2,24 0,72 7,92 
Plenário 0,15 0,12 0,41 1,04 0,20 0,63 0,00 

Mesa Diretora 0,00 0,80 0,20 0,91 0,00 2,25 0,63 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 105,61 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
 

Vale à pena também comparar a participação da sociedade civil com a 
participação do governo. A participação do governo é significativamente mais baixa 
do que a dos usuários em todas as capitais pesquisadas, apesar de internamente ela 
variar bastante. Ela adquire um máximo de 26,50% das falas no Distrito Federal e um 
mínimo de 7,66% em Belo Horizonte. É possível agregar a participação do governo 
com a participação de atores externos do governo que, em geral, são pessoas da 
administração que são convidados a participar e tratar de assuntos específicos nos 
conselhos. Neste caso, a participação de representantes do governo, no total de falas, 
adquire 30,40% em Florianópolis e 17,22% em Belo Horizonte.  Por último, vale a 
pena ressaltar a participação dos trabalhadores em saúde que, em São Paulo e Belo 
Horizonte, alcançam a marca de 18%. Assim, no caso das capitais é possível afirmar, 
no caso dos conselhos de saúde, e como veremos mais abaixo dos conselhos de 
assistência social, que esses são efetivamente formas de vocalização dos atores não 
estatais. As questões nas quais essa vocalização se dá e, a forma como os temas são 
debatidos, é essencial para o entendimento sobre a capacidade deliberativa dos 

 

2 Por ator externo (governamental ou sociedade civil) estamos considerando as pessoas que participam das 
reuniões dos conselhos, mas não são membros ou conselheiros. Eles, geralmente, podem falar nas reuniões 
sem ter direito de voto.  
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conselhos. Para aferir tal questão levantamos dados sobre quem faz propostas nos 
conselhos de saúde e se essas propostas são debatidas pelos atores que participam dos 
conselhos. A tabela 5 abaixo, demonstra os principais dados a respeito. Em primeiro 
lugar, chama a atenção o alto número de propostas feitas pelo segmento dos usuários. 
Os usuários são os principais proponentes em quatro das seis cidades analisadas, 
perdendo apenas para categoria não identificada3 em Belo Horizonte e Belém que são 
conselhos que convidam frequentemente participantes externos. Se levarmos em 
consideração que a dificuldade de identificar falas de usuários é muito maior do que de 
identificar as falas do governo é possível supor que os usuários são os grandes 
proponentes em todos os casos. 

Tabela 5: Principais apresentadores de propostas nos conselhos de saúde em capitais selecionadas 

Proposta por segmento Belém Belo Horizonte 
Distrito 

Florianópolis 
Porto Rio de São 

Federal Alegre Janeiro Paulo 

Ator externo governo 0.60 13.12 17.91 11.06 8.57 5.87 2.37 

Ator externo Sociedade Civil 0.00 2.82 3.72 1.13 3.85 2.06 3.12 

Atore externo NI 0.00 2.96 0.68 0.68 21.63 2.06 1.19 

Segmento Governo 6.55 3.81 11.15 16.03 7.07 6.67 6.82 

Segmento NI 36.51 34.70 31.42 21.90 7.92 30.48 23.89 

Segmento Prestador 0.20 0.28 2.70 0.00 1.50 0.48 1.04 

Segmento Trabalhador 16.67 19.18 5.74 8.80 2.78 15.08 11.87 

Segmento Usuário 26.98 16.50 20.95 34.09 25,91 31.90 40.80 

Total        

 

No entanto, ainda que seja possível demonstrar a freqüência da fala dos 
usuários nos conselhos de saúde, é importante saber se as propostas feitas foram 
seguidas de debates. A presença de debates é fundamental para aferir a qualidade do 
processo deliberativo (Dryzek, 2006), uma vez que seria possível supor que as 
propostas que são feitas pelos usuários ou pelo governo não são debatidas pelo 
conselho em geral. Assim, a categoria que, na nossa opinião, melhor expressa a 
capacidade deliberativa presente nos conselhos é a categoria debates, isso é, quais 

 

3 A categoria não identificada representa aqueles atores cuja fala não foi possível de ser tratada a nenhum dos 
membros do conselhos. Os motivos para tal fato podem ser de natureza variada entre os quais vale a pena 
ressaltar a deficiência na elaboração das atas que assumem um formato mais genérico na sua redação. No 
entanto, no caso de uma cidade como Belo horizonte com um percentual muito alto de falas não identificadas 
é possível sugerir uma participação mais alta dos usuários e também do governo que são os principais 
vocalizadores. 
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propostas são debatidas pelos conselhos e quais segmentos participam destes debates 
(Almeida, 2006). Podemos perceber, através dos dados da tabela 6 abaixo, quais são os 
segmentos que mais participam dos debates realizados no interior dos conselhos. Em 
primeiro lugar destaca-se, tal como nas duas tabelas anteriores, o segmento usuário. 
Ele é o que mais participa dos debates no interior dos conselhos de saúde em todas as 
situações. Vale a pena também notar a alta participação dos atores externos de 
governo, que são convidados as reuniões pelo fato das suas ações terem incidência 
sobre as políticas de saúde. 

Tabela 6: Segmentos que participam dos debates em capitais selecionadas 

Segmento Belém Belo Horizonte 
Distrito 
Federal 

Florianópolis 
Porto 
Alegre 

Rio de Janeiro São Paulo 

Ator externo governo 1,03 11,66 15,42 17,61 16,53 10,86 6,90 

Ator externo Sociedade 1,03 2,72 3,85 0,42 8,28 1,99 3,89 

Atore externo NI 0,21 4,12 2,04 1,13 9,64 3,07 1,03 

Segmento Governo 20,25 7,93 27,44 21,13 9,19 7,68 10,89 

Segmento NI 0,82 26,00 1,13 0,00 2,41 15,42 6,41 

Segmento Prestador 0,00 0,54 5,90 0,85 3,01 1,19 1,23 

Segmento Trabalhador 31,76 17,88 11,56 10,99 7,15 17,01 19,81 

Segmento Usuário 42,55 27,32 29,25 45,21 42,81 40,33 44,65 

Segmento Comissão 2,26 1,52 2,95 1,27 0,72 0,51 5,17 

Plenário 0,10 0,12 0,23 0,56 0,26 0,51 0,00 

Mesa Diretora 0,00 0,19 0,23 0,85 0,00 1,42 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 
 

As três tabelas acima nos permitem identificar um forte componente 
deliberativo nos conselhos de saúde. Esse componente deliberativo se expressa em 
três elementos: em primeiro lugar em um forte uso da fala por estes atores nas 
reuniões dos conselhos de saúde. Os representantes de usuários fazem mais uso da 
palavra do que os representantes do governo, o que indica uma forte capacidade de 
expressão de idéias e interesses nestes conselhos. Em segundo lugar, é possível 
perceber uma capacidade de transformar a expressão na feitura de propostas sobre a 
área de saúde, isso é, as falas dos atores incidem de fato sobre políticas e não são 
apenas manifestações genéricas de idéias. As principais propostas na área em todas as 
capitais são feitas pelos representantes dos usuários nos conselhos. Em terceiro lugar, 
é importante destacar que diversas das propostas feitas são polêmicas e há um debate 
no qual os usuários participam de forma significativa. Podemos, assim, falar no caso 
dos conselhos de saúde das capitais analisadas em um forte componente deliberativo. 
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É interessante realizar uma comparação entre a participação e a fala nos 
conselhos de saúde nas capitais e em outros conselhos e em outras cidades. 
Comparando a propensão à fala nos conselhos de saúde e de assistência social nas 
mesmas cidades/capitais, encontramos diferenças significativas. Em primeiro lugar, a 
maior incidência de falas varia entre as cidades. O governo é o que mais fala nas 
cidades do Rio de Janeiro e Florianópolis e Belo Horizonte. O setor de prestadores de 
serviços é o que mais fala na cidade de São Paulo, entre os segmentos identificados, 
ainda que a distância entre prestadores de serviços e usuários seja bastante pequena. 
Os usuários são os que mais falam apenas na cidade de Porto Alegre. Essa diferença 
entre a incidência de falas nos dois tipos de conselhos é significativa, ainda que não 
podemos, a princípio, qualificar um conselho como sendo menos deliberativo apenas 
pela menor incidência de falas de usuários ou pela maior incidência de falas do 
governo. 

Tabela 7: Vocalização por segmentos nos CMAS das capitais – 2003 a 2007 

Segmento BH Florianópolis POA RIO SP Média 

Ator externo governo 12,98 8,22 3,56 8,61 5,91 7,86 

Ator externo Sociedade Civil 4,86 2,69 0,32 9,44 3,00 4,06 

Atore externo NI 2,97 0,22 2,04 9,71 3,10 3,61 

Segmento Governo 35,24 26,86 18,71 21,97 11,73 22,90 

Segmento NI 4,28 19,94 4,80 11,64 30,86 14,30 

Segmento Prestador 15,74 9,97 4,13 16,67 14,35 12,17 

Segmento Trabalhador 4,86 11,06 2,43 10,06 7,60 7,20 

Segmento Usuário 11,82 10,77 63,61 9,85 13,51 21,91 

Segmento comissão 6,02 8,37 0,21 0,34 9,29 4,85 

Plenário 0,94 1,75 0,10 1,52 0,66 0,99 

Mesa Diretora 0,29 0,15 0,10 0,21 0,00 0,15 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 

 

No entanto, notamos diferenças significativas nas duas outras medidas 
utilizadas que nos permitem apontar para uma menor efetividade deliberativa no caso 
da assistência social. Quando aferimos a fala dos usuários nos debates nos conselhos 
de assistência social, percebemos que de fato eles se expressam pouco. Nos assuntos 
considerados polêmicos e sobre os quais houve debate nos Conselhos de Assistência 
Social nas capitais, apenas em Porto Alegre essas fala constituíram a maioria das falas 
nos debates. Mais uma vez, é necessário afirmar que não se trata de supor que para 
haver efetividade deliberativa os conselheiros têm que se expressar mais do que os 
representantes do estado. Apenas precisa haver uma proporcionalidade entre os dois 
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tipos de fala. As falas dos conselheiros da assistência social nos debates destes 
conselhos ficaram em uma média de 10,98%, ao passo que elas alcançaram a marca de 
40% na saúde, em quatro das seis capitais analisadas. Assim, os dados pesquisados 
permitem, de fato, supor uma variação na capacidade de expressão dos diferentes 
membros de conselhos. Explicamos essa variação de duas maneiras: em primeiro 
lugar, vale a pena apontar uma trajetória menos mobilizadora dos atores sociais da 
área de assistência social no Brasil quando comparada com a saúde. Essa trajetória se 
expressou em diferentes momentos: durante o processo constituinte houve maior 
mobilização e visibilidade da área saúde do que da área de assistência social. O mesmo 
ocorreu durante a implantação dos conselhos no período imediatamente posterior à 
Constituinte. Em segundo lugar, existem também características dos usuários nas duas 
áreas que nos permitem diferenciá-las. O usuário da assistência social é 
frequentemente uma pessoa de menor renda e necessidade dos serviços ao passo que 
frequentemente o usuário da saúde é uma pessoa com maior renda e escolaridade 
buscando melhorar os serviços de saúde na sua região (Cunha, 2009).  

Por fim, no caso da criança e do adolescente como nos mostra Menicucci em 
artigo neste livro, percebemos uma forte variação na capacidade de vocalização dos 
atores da sociedade civil. Ela varia de 5,16% no Rio de Janeiro para 66,99% em Porto 
Alegre mostrando maior padrão de variação entre as três áreas de políticas. Rio de 
Janeiro e Belém se destacam como tendo baixa capacidade de vocalização da 
sociedade civil nos CMDCA, ao passo que Porto Alegre, Brasília e Belo Horizonte se 
destacam como tendo alta vocalização por parte dos atores da sociedade civil. Na 
comparação entre as três áreas analisadas é possível mostrar que, no caso da criança e 
do adolescente, a capacidade de vocalização dos atores da sociedade civil só é alta em 
Porto Alegre e Belo Horizonte, especialmente quando medimos a média de falas por 
reunião e conselheiro (Menicucci, 2010). 

Assim, é possível apontar uma diferença de perfil que gera uma diferença no 
uso da palavra e que afeta a capacidade deliberativa dos conselhos. O que é 
importante analisar é em que medida o diferente uso da palavra afeta também o 
acesso da população a bens públicos distribuídos pelo governo. Antes de analisar essa 
questão pretendemos analisar um segundo grupo de conselhos, aqueles localizados 
em cidades de porte médio no Brasil. 
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A participação da sociedade e a deliberação no interior dos 
conselhos:uma análise das cidades de porte médio 

A análise dos processos deliberativos em cidades de médio porte deve levar 
em conta as diferenças entre essas cidades e as grandes capitais analisadas acima. 
Diversas diferenças são importantes entre as quais valeria a pena destacar: as capitais 
foram a sede de importantes movimentos nas áreas da saúde, da assistência social e da 
criança e do adolescente durante a democratização brasileira. A origem do movimento 
popular de saúde na zona leste da cidade de São Paulo não pode ser desprezada, assim 
como, a sua forte inserção posterior em Belo Horizonte. A forte presença do 
movimento sanitarista na cidade do Rio de Janeiro também deve ser levada em 
consideração. E, no caso de Porto Alegre, temos a presença forte do movimento 
comunitário com importantes ações na área de saúde (Reos, 2003). Assim, temos um 
núcleo de cidades nas quais a trajetória anterior da sociedade civil apoiou e/ou 
facilitou fortemente a organização de alguns conselhos. Foi também possível observar 
na discussão que fizemos acima sobre a expansão dos conselhos nas capitais e cidades 
de porte médio no Brasil que a expansão dos conselhos nestas cidades adquiriu um 
maior vigor posteriormente, isso é, a partir do ano 2000 (vide tabela 1). Cidades como 
São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre criaram um número importante de 
conselhos no começo dos anos 90 (Tatagiba, 2004; Wampler, 2010), e expandiram 
fortemente esse número nas administrações ligadas ao Partido dos Trabalhadores que 
chegaram ao poder em 1989 em Porto Alegre e São Paulo e em 1993 em Belo 
Horizonte. O Rio de Janeiro constitui a exceção quando pensamos na ampliação da 
estrutura de conselhos nas capitais. 

Quando comparamos o número de conselhos nas grandes capitais brasileiras 
com o número de conselhos nas cidades de porte médio observamos dois 
fenômenos: o primeiro deles é uma discrepância no número de conselhos criados até 
o ano 2000. A média de conselhos nas cidades de porte médio era baixa até este 
momento, envolvendo, em torno de 7 conselhos por cidade. As exceções importantes 
a esse respeito são as cidades que introduziram participação ainda ao final do período 
autoritário: Juiz de Fora em Minas Gerais, Lajes em Santa Catarina seriam os casos 
mais importantes. Em segundo lugar, há um outro fenômeno importante de ser 
observado que é o crescimento do número de conselhos entre os anos 2000 e 2004. 
Esse crescimento é dois tipos: existem cidades com um baixíssimo número de 
conselhos, tais como, Aparecida de Goiânia, Cubatão, Montes Claros, Poços de 
Caldas, São Leopoldo, Sorocaba, Uberlândia e Volta Redonda. Todas essas cidades 
tinham entre 2 e 7 conselhos no ano 2000. Um segundo caso, é de cidades de porte 
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médio que já tinham um número de conselhos semelhante ao das grandes capitais no 
ano 2000. Aqui devem ser mencionadas as cidades de Anápolis, Campinas, Chapecó, 
Juiz de Fora, Lajes, Novo Hamburgo e Petrópolis. A maior parte dessas cidades teve 
alguma presença de movimentos sociais democratizantes ainda nos anos 80, tal como 
foi o caso de Juiz de Fora, Campinas e Novo Hamburgo. Em terceiro lugar, vale a 
pena observar um certo processo de equalização no número de conselhos que 
abrange quase todas as cidades pesquisadas com exceção de 4 cidades, duas em 
Goiânia e duas no interior de São Paulo (Águas Lindas de Lindóia, Aparecida de 
Goiânia, Cubatão e Sorocaba). A questão que se coloca uma vez percebidas essas 
características mais gerais é: em que medida a homogneização no número de 
conselhos entre as cidades de porte médio conduziu a um aumento na capacidade 
deliberativa presente nestes conselhos? 

Para responder a essa pergunta iremos proceder a uma comparação das 
discussões nestes conselhos. Realizamos nestas cidades um trabalho de análise de atas 
semelhante ao das capitais analisando as atas dos conselhos de saúde e de assistência 
social. Analisamos 226 atas dos conselhos de saúde de 5 cidades e 222 dos conselhos 
de assistência social das mesmas cidades. 

Tabela 8: Vocalização por segmento nas cidades de porte médio nos Conselhos de Saúde (%) 

Segmento Anápolis Blumenau Campinas Juiz de Fora Montes Claros 

Ator externo governo 10,78 16,83 20,33 2,71 18,09 

Ator externo sociedade 3,23 1,99 8,43 1,46 1,89 

Atore externo NI 1,62 3,93 5,07 3,55 4,09 

Segmento Governo 28,03 14,53 15,97 12,73 18,40 

Segmento NI 4,04 15,99 2,12 2,02 3,18 

Segmento Prestador 10,51 2,88 6,01 5,92 4,92 

Segmento Trabalhador 22,10 11,38 5,66 16,42 21,12 

Segmento Usuário 18,06 32,14 33,95 54,14 27,86 

Segmento Comissão 1,35 0,21 1,65 0,70 0,38 

Seg. Universidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plenário 0,00 0,10 0,35 0,07 0,08 

Mesa Diretora 0,27 0,00 0,47 0,28 0,00 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 
 

Em primeiro lugar, é possível observar uma presença mais fraca dos usuários 
e uma presença mais forte do governo em todas as cidades tratadas, apesar de em 
apenas uma das cidades, Anápolis, o governo ter o maior índice de vocalização. Nos 
conselhos de saúde das cidades de porte médio, a vocalização por parte do governo 
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que, no caso de capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São 
Paulo variou entre 7,66% e 9,92% , mais que dobrou quando passamos a analisar as 
cidades de porte médio. Ainda assim, temos em quatro dos cinco casos uma maior 
vocalização dos usuários que chega a atingir 54,14% do total das falas, no caso de Juiz 
de Fora. Se deixarmos de lado o caso de Juiz de Fora, no qual a vocalização pelos 
conselheiros ultrapassa todas as capitais, em todos os outros quatro casos, a 
vocalização fica em torno de dez pontos percentuais abaixo, portanto, do índice de 
vocalização nas capitais. Vale a pena pensar o significado destes dados. 
Evidentemente, não é possível nem desejável defender que a efetividade deliberativa 
dos conselhos esteja baseada apenas na manifestação dos usuários nos conselhos de 
saúde. No entanto, o diferencial de falas entre os membros do governo e da sociedade 
civil sugere uma maior capacidade de agenda por parte do governo nas cidades com 
mais de 100.000 habitantes que não são capitais. 

Foi possível aferir tal fato ao analisar os segmentos que debatem propostas 
nestes conselhos nas 5 cidades analisadas. Em primeiro lugar, foi possível aferir que os 
usuários não figuram entre os principais utilizadores da palavra em nenhum dos casos. 
O padrão de uso da palavra na assistência social é bastante diferente da saúde, com a 
utilização da palavra sendo feita fortemente ou pelo governo, nos casos de Montes 
Claros, Anápolis e Blumenau ou pelo setor de prestadores de serviço em Campinas. A 
cidade que aparece como exceção, neste caso, é Juiz de Fora. No entanto, chama a 
atenção a inexistência de falas por parte dos representantes da sociedade civil nas 
cidades de Campinas, Blumenau e Anápolis.Vale a pena mencionar que os 
prestadores de serviço na assistência podem frequentemente ser entidades da 
sociedade civil. No entanto, o que se destaca no caso da assistência social nas cidades 
de médio porte é a baixa utilização da palavra pelos usuários que, no caso das cinco 
cidades analisadas se situa entre 2,0% e 9% das falas (vide tabela 9 abaixo). Assim, é 
possível perceber um padrão diferenciado nas cidades de porte médio com menor 
participação dos atores da sociedade civil/usuários nos conselhos e maior participação 
do governo, padrão esse que aparece de forma mais acentuada nos conselhos de 
assistência social. 
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Tabela 9: Vocalização por segmento nos CMAS nas cidades de porte médio (%) 

Segmento Campinas Blumenau Anápolis Juiz de Fora Montes Claros 

Ator externo governo 7,78 29,51 0,00 4,65 5,51 
Ator externo Sociedade Civil 1,81 3,89 11,36 2,84 1,05 

Atore externo NI 0,45 2,72 0,00 2,33 0,26 
Segmento Soc. Civil 0,00 0,00 0,00 29,20 43,83 
Segmento Governo 16,38 26,60 38,64 24,03 43,31 

Segmento NI 13,30 13,21 48,64 24,29 3,67 
Segmento Prestador 20,45 12,90 0,00 0,00 0,00 

Segmento Trabalhador 13,03 1,79 0,00 0,00 0,00 
Segmento Usuário 2,62 4,63 0,00 9,30 0,00 

Segmento comissão 16,83 4,14 1,36 3,10 1,57 
Segmento conselho 0,81 0,31 0,00 0,00 0,00 

Plenário 6,52 0,31 0,00 0,00 0,00 
Mesa Diretora 0,00 0,00 0,00 0,26 0,79 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
 

Não é possível gerar dados para os CMDCA no caso das cidades que não são 
capitais. No entanto, os dados gerados para as capitais sugerem um perfil de atores 
próximo ao da assistência social, na medida em que tanto usuários quanto atores da 
sociedade civil tendem a ter um perfil muito semelhante nas duas áreas. Assim, 
podemos pensar em uma tipologia comparativa da participação nos diferentes tipos 
de cidades e nos diferentes tipos de conselhos. Essa tipologia tem três elementos 
principais: 

Em primeiro lugar, vale a pena abordar o elemento organizacional. Os 
conselhos surgiram no Brasil na primeira metade da década de 90 a partir da 
regulamentação dos artigos da Constituição de 1988 que versavam sobre a 
participação nas políticas públicas. A regulamentação desses artigos na área da saúde e 
da assistência social levou a uma primeira onda de expansão dos conselhos que 
ocorreu preferencialmente nas grandes capitais. No entanto, foi possível observar uma 
grande expansão dos conselhos nas cidades de porte médio a partir do começo da 
década seguinte. Vale a pena também observar um segundo elemento decorrente da 
expansão dos conselhos: a homogeneização de algumas características organizacionais 
que surgiram nos primeiros conselhos criados em grandes capitais. Alguns elementos 
tais como, representação paritária da sociedade civil, existência de um plenário e 
decisões importantes tomadas em plenário parecem ser elementos constantes da 
organização dos conselhos. Assim, seria possível afirmar que os conselhos 
proliferaram, em primeiro lugar, nas grandes capitais e, em seguida, se expandiram 
para as cidades de porte médio com mais de 100.000 habitantes mantendo os mesmos 
elementos organizacionais. Tais elementos indicam a forte presença de atores da 
sociedade civil nestas instituições, ainda que não indique que tal presença tem o 
mesmo efeito democratizante em todas as situações. 
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O segundo elemento dessa tipologia conduz a uma diferenciação entre os 
efeitos deliberativos dos conselhos nas capitais e nas cidades de porte médio. Não foi 
possível perceber uma convergência na efetividade deliberativa dos conselhos nas 
capitais e nas cidades de porte médio apesar da convergência na forma de organização 
nos dois casos acima mencionados. Assim, no caso das capitais analisadas, o segmento 
usuário se expressou mais do que o segmento governo em todos os conselhos de 
saúde analisados, em três conselhos da criança e do adolescente e em um conselho de 
assistência social, o de Porto Alegre. No caso das cidades de porte médio, há uma 
queda na capacidade de vocalização dos usuários dos conselhos de saúde de 
aproximadamente 10 pontos percentuais. Encontramos na pesquisa um caso no qual 
o governo se expressa mais que a sociedade civil (Anápolis) e um caso no qual há uma 
convergência entre a capacidade de expressão dos usuários e dos trabalhadores 
(Montes Claros). Este padrão se acentua no caso dos conselhos de assistência social. 
Ainda que não seja possível identificar a democratização dos conselhos com a maior 
capacidade de expressão dos atores da sociedade civil, iremos mostrar que a baixa 
capacidade de vocalização ou expressão destes, tem impacto na capacidade do 
conselho de exercer o controle democrático da política e frequentemente tem impacto 
também na sua capacidade distributiva. 

O terceiro elemento importante seria uma certa dependência da trajetória da 
sociedade civil no que diz respeito aos diferentes tipos de conselhos. Os conselhos de 
saúde têm maior participação dos usuários que os conselhos de assistência social tanto 
nas capitais quanto nas cidades de porte médio. Os conselhos de saúde também têm 
uma alta porcentagem de propostas feitas pelos usuários nas cidades de São Paulo, 
Porto alegre, Rio de Janeiro e Florianópolis. É baixa a porcentagem de propostas 
feitas pelos usuários nos conselhos de assistência social. No caso dos CMDCA o 
controle da política também é baixo, apesar do controle do fundo aparecer bem 
localizado nas cidades de Belém e Brasília (Menicucci,2010). O mesmo padrão se 
repete nas cidades de porte médio. Assim, é possível apontar uma dependência da 
trajetória da atuação dos usuários ligada à própria organização da sociedade civil capaz 
de demonstrar que áreas de políticas públicas com maior tradição de organização da 
sociedade civil e cidades com maior tradição de organização da sociedade civil  (Porto 
Alegre e Belo Horizonte ) se destacam em relação a outras políticas e outras cidades. 
A questão, no entanto, é saber se essa diferença em capacidade de vocalização se 
manifesta na capacidade de controle e de distribuição de bens públicos nestes 
conselhos. Na próxima seção deste artigo iremos analisar essas duas questões. 
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A Participação em 4Ds 

Os elementos acima apontados sobre as características dos conselhos e de 
outras formas de participação em 27 cidades de grande porte e de porte médio 
sugerem importantes variações nas formas da participação. Algumas cidades têm um 
maior número de conselhos do que outras apontando para a relevância do elemento 
densidade associativa. Já outras cidades têm maior variedade de instituições 
participativas utilizando a participação de forma criativa para a solução de problemas 
locais, apontando para a relevância do elemento diversidade associativa. Ao mesmo 
tempo, o sucesso inicial da participação em algumas cidades gerou uma certa 
durabilidade nas instituições participativas e fez com que formas específicas de 
participação durassem diversas gestões, frequentemente ligadas a mais de um partido, 
fato este que não pode ser desprezado pelos estudos sobre participação. Por fim, 
temos a questão da capacidade deliberativa. Mesmo em cidades que contam com o 
mesmo número de conselhos, esses variam na sua capacidade de fazer propostas 
ligadas às políticas públicas em questão, mostrando, assim, uma diferente capacidade 
de deliberação. A tabela 10 abaixo mostra a variação no que denominamos os 4 Ds da 
participação, densidade, diversidade, durabilidade e capacidade deliberativa das 
instituições participativas. 
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Tabela 10: A participação em 4Ds 

 
Densidade de 

Instituições Participativas 

Diversidade de Instituições 
Participativas                     

(variações de métodos e 
áreas) 

Durabilidade das 
Instituições 

Participativas (em 
gestões) 

Capacidade deliberativa 
das Instituições 
Participativas                      
(pelos RIs) 

DF Distrito Federal -- 2 -- 0,850 

Góias 

Goiânia 36 2 4 1,113 

Águas Lindas de Goiás 11 1 4 1,253 

Anápolis 33 2 2 1,238 

Aparecida de Goiânia 10 1 3 1,113 

Luziânia 15 1 2 1,170 

Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 25 1 2 0,960 

Petrópolis 33 2 5 1,000 

Volta Redonda 29,7 2 5 1,113 

Minas Gerais 

Belo Horizonte 44,3 3 9 1,085 

Juiz de Fora 42,3 3 4 1,085 

Montes Claros 18,5 2 2 1,085 

Poços de Caldas 33,7 3 3 1,133 

Uberlândia 26,7 2 2 1,028 

São Paulo 

São Paulo 30 2 4 1,085 

Campinas 39 2 3 1,227 

Cubatão 21 1 4 1,040 

Sorocaba 12,7 1 4 1,000 

Rio Grande 
do Sul 

Porto Alegre 41,3 3 9 1,213 

Novo Hamburgo 16 1 2 1,113 

São Leopoldo 30,7 3 6 1,003 

Santa Catarina 

Florianópolis -- -- -- 1,253 

Blumenau 37,7 3 4 1,253 

Chapecó 38 3 6 1,113 

Joinville -- -- -- 1,253 

Lages 18,3 1 2 0,835 

Pará Belém 27,7 2 7 1,043 

 

É possível perceber, tal como apontamos acima, que o número de instituições 
participativas nas grandes e médias cidades brasileiras tem crescido e se situado em um 
patamar acima de 20 conselhos na maior parte das cidades pesquisadas. Dezessete 
entre as 25 cidades pesquisadas tem mais de vinte instituições participativas. Esse 
número, tal como apontamos acima, corresponde a um processo de criação de 
conselhos muito superior à exigência da lei e que tem feito com que um número 
bastante significativo de políticas públicas tenha algum elemento participativo na sua 
gestão. Vale a pena, mais uma vez, ressaltar os casos nos quais o número de 
instituições participativas se situa abaixo de vinte. São apenas 7 cidades, três cidades 
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em Goiás com uma baixa tradição de participação, além de Novo Hamburgo, Lages e 
Sorocaba. No entanto, mais importante do que comparar números de instituições 
participativas é perceber que essa é apenas uma entre pelo menos quatro variáveis que 
afetam o desempenho da participação nas capitais e cidades de porte médio.  

As outras variáveis, diversidade, durabilidade e capacidade deliberativa 
parecem ser ainda mais importantes porque expressam elementos qualitativos do 
processo participativo. Ao tomarmos a diversidade como exemplo, podemos perceber 
que ela qualifica a variável número de instituições participativas. Se compararmos 
apenas as cidades que tem pelo menos três tipos de instituições participativas 
diferentes, encontramos 6 cidades, Belo Horizonte, Porto Alegre, Juiz de Fora, Poços 
de Caldas, São Leopoldo, Blumenau e Chapecó. Não é difícil perceber que essas 
cidades partilham uma série de características: todas elas têm pelo menos 30 
instituições participativas e todas elas tiveram pelo menos três gestões participativas. 
Assim, é possível perceber que o maior número de instituições participativas se 
articula também com pelo menos duas outras variáveis que são o emprego da 
participação em mais de uma área de políticas públicas e a durabilidade do processo, 
ao longo de mais de uma gestão administrativa. Não por acaso, a capacidade 
deliberativa destas instituições também é alta. Para determinar a capacidade 
deliberativa de uma cidade realizamos o seguinte exercício: avaliamos características 
do regimento interno e da capacidade dos representantes da sociedade civil de propor 
projetos ou de participar dos debates no interior dos conselhos. Com essa quarta 
variável chegamos então aos 4 Ds da participação. Isso nos permitiu diferenciar as 
cidades gerando um índice municipal de participação no qual está baseado o ranking 
elaborado abaixo: 
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Tabela 11: Índice municipal de participação 

 

Índice municipal de participação           (índice sintético) 

Belo Horizonte 0,94 

Porto Alegre 0,94 

Chapecó 0,81 

Blumenau 0,77 

Juiz de Fora 0,77 

São Leopoldo 0,75 

Poços de Caldas 0,70 

Belém 0,68 

Campinas 0,66 

Goiânia 0,65 

Petrópolis 0,65 

Volta Redonda 0,65 

São Paulo 0,61 

Anápolis 0,60 

Uberlândia 0,52 

Montes Claros 0,48 

Cubatão 0,47 

Águas Lindas de Goiás 0,44 

Rio de Janeiro 0,41 

Sorocaba 0,41 

Luziânia 0,39 

Novo Hamburgo 0,39 

Aparecida de Goiânia 0,38 

Lages 0,35 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”,  
Prodep, 2009 

 

O índice de participação municipal apresentado acima nos permite entender e 
sistematizar os fatos que transformaram algumas cidades em forte símbolo das 
políticas participativas no Brasil. Essas cidades, a nossos ver, simbolizam os elementos 
de diversidade, durabilidade e deliberação. Tal constatação está de acordo com a nossa 
análise anterior acerca das cidades fortemente participativas e pode ser explicada 
também por uma sinergia entre comunidade de políticas e comunidade associativa, tal 
como faz Brian Wampler em artigo neste livro focado no caso da cidade de Belo 
Horizonte (Wampler, 2010). Também parecem coincidir com a nossa análise acima, o 
fato de algumas cidades de porte médio estarem mais bem localizadas no ranking da 
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participação municipal, como é o caso de cidade como Chapecó, Juiz de Fora, 
Blumenau, São Leopoldo e Poços de Caldas. A maior parte destas cidades tem 
experiências históricas muito antigas de participação, como é o caso de Juiz de Fora e 
Chapecó (Almeida, 2006; Rover, 2003). Também é importante ressaltar que nestas 
cidades a participação e, em particular sua durabilidade, esteve ligada a continuidade da 
participação em diversas gestões políticas ligadas a diferentes partidos políticos.  

No índice de participação municipal encontramos logo abaixo das cidades 
mencionadas acima, um grupo de cidades constituído tanto por capitais quanto por 
cidades de porte médio que expressam um conjunto diferente de características. Elas 
são cidades que tiveram gestões participativas importantes, mas estas gestões 
participativas foram mais intermitentes ou foram frequentemente sucedidas por 
gestões não participativas. Essas cidades se caracterizaram por ter gerado menos 
consenso no interior das administrações populares sobre até onde levar a participação 
popular.  

Nenhuma cidade expressa melhor essa dinâmica do que a cidade de São Paulo 
que, tal como mostramos, em diversos trabalhos, oscila desde o final dos anos 80 
entre gestões participativas e não participativas (Avritzer, 2004; Avritzer, 2009). O 
artigo de Coelho et all publicado neste livro especifica essa análise mostrando também 
a forte divisão regiões participativas e não participativas na cidade de São Paulo e o 
impacto destas divisões  na política de saúde do município. Os autores mostram 
também a variação na identificação partidária dos membros dos conselhos locais de 
saúde  e sua variação de acordo com uma certa tradição de mobilização. Por fim, os 
autores concluem mostrando as possibilidades da mobilização no caso dos conselhos 
de saúde, mas também os seus limites em diversas regiões da cidade (Coelho et 
all,2010). O artigo nos ajuda a entender a localização da cidade de São Paulo no Índice 
de Participação Municipal. Em virtude da variação da participação e da combinação 
entre participação e não participação São Paulo se localiza em uma posição 
intermediária neste índice. Neste grupo podemos também incluir Belém, Goiânia, 
Campinas e Uberlândia.  

Por fim, temos um último grupo de cidades que tiveram frequentemente uma 
gestão participativa de baixa intensidade e com pouca capacidade deliberativa. Aí 
incluímos as cidades localizadas na parte inferior do ranking, assim como, a cidade do 
Rio de Janeiro. Assim, podemos dizer que um ranking municipal de participação nos 
ajuda a entender a complexidade do processo de introdução de instituições 
participativas no Brasil. Temos uma forte convergência no crescimento destas 
instituições, mas uma qualificação da participação permite uma forte diferenciação 
entre essas cidades. Quando utilizamos quatro diferentes variáveis entre elas a 
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durabilidade, a diversidade e a capacidade deliberativa podemos perceber que as 
variações são significativas e não estão ligadas apenas ao fato de uma cidade ser ou 
não capital. Na próxima seção deste trabalho pretendemos relacionar o índice 
municipal de participação com os resultados produzidos pelo processo participativo. 

Participação e distribuição nas cidades brasileiras 

A elaboração de um ranking entre as cidades grandes e de porte médio tem 
como objetivo ir além de uma mera hierarquização. O nosso objetivo é indagar se 
aquelas cidades que possuem forte presença das instituições participativas conseguem 
utilizá-las para aumentar o acesso da população de baixa renda a bens públicos. Com 
esse intuito, utilizamos o índice municipal de participação para determinar níveis 
diferenciados de acesso a bens públicos. Esses níveis podem ser expressos pelos 
seguintes indicadores: a presença de funcionários públicos nas áreas fins das políticas 
sociais; o número de matrículas na rede escolar, o número de matrículas em creches e 
o número de atendimentos na rede do SUS. Esses indicadores nos permitem, assim, 
diferenciar cidades com alto nível de participação de cidades com níveis médios ou 
baixos de participação e demonstrar o papel da participação na geração de estruturas 
distributivas de acesso a bens público. A tabela 12 abaixo nos permite diferenciar estas 
cidades de acordo com a estrutura do seu funcionalismo seguindo sugestão de 
pesquisas anteriores (Marquetti, 2003; Avritzer, 2007): 

Tabela 12: Relação entre participação e presença de funcionários em atividades fins 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

Funcionários da área da Saúde (p/ mil habts) 27,3 17,3 60,6 

Funcionários da área da Educação (p/ mil habts) 12 24,9 29 

Funcionários da área da Assistência Social (p/ mil habts) 4,8 18,3 49,8 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
 

Podemos perceber pelos dados acima que, ao compararmos as cidades com 
baixa e com alta intensidade participativa, é possível perceber uma diferença 
significativa de performance. Escolhemos para comparar estas cidades três indicadores 
diferentes: funcionários na área de saúde, funcionários na área de educação e 
funcionários na assistência social. A concentração de funcionários nas atividades fins 
da área de políticas sociais já foi utilizada em trabalhos anteriores para aferir o sucesso 
das políticas participativas (Marquetti, 2003). Acreditamos que estes indicadores sejam 
bons por que expressam uma relação entre as finalidades de políticas públicas nas 
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áreas nas quais existe uma maior incidência da participação e a possibilidade de 
realização destas políticas. No caso desta pesquisa, mais uma vez voltamos a observar 
uma forte correlação entre o sucesso das políticas participativas expressa pelos 4 D’s e 
a presença de um maior número de funcionários nas atividades fins das políticas 
sociais. Foi possível perceber uma variação média de duas a três vezes no número de 
funcionários entre as cidades de baixa e de alta intensidade participativa. 

Um segundo dado de performance que foi possível aferir está diretamente ligado 
ao dado apresentado acima. Trata-se da evolução do acesso a bens públicos nas áreas 
de educação e saúde nos diferentes tipos de cidades e sua relação com a tradição 
participativa nestas cidades. Aferimos três diferentes indicadores: o número de 
matrículas no ensino fundamental, o número de creches municipais e o número de 
consultas médicas no SUS. Mais uma vez, acreditamos que estes dados sejam 
significativos para demonstrar performance na distribuição de bens públicos 
municipais, tal como fizemos em pesquisas anteriores (Avritzer e Navarro, 2003; 
Avritzer, 2007). No que diz respeito ao número de matrículas no ensino fundamental 
e em creches as cidades com alta intensidade participativa mostraram indicadores 
entre três e quatro vezes mais altos do que as cidades com baixa intensidade 
participativa. Se levarmos em conta que o ranking da participação por nós elaborado 
inclui capitais e cidades de porte médio e tem uma distribuição regional razoável na 
qual entram tanto cidades da região Sul quanto cidades da região Sudeste e Belém, os 
resultados não deixam de ser surpreendentes. Vale a pena apontar a existência 
também, de uma diferença ainda que menos significativa no caso do número de 
consultas no SUS que varia em torno de 10% entre as cidades de alta e de baixa 
intensidade. No entanto, o segundo dado que fomos capazes de levantar em relação à 
saúde, o número de leitos mostra também uma variação semelhante entre as cidades 
de baixa e alta intensidade participativa. Assim, podemos apontar que a 
implementação de políticas participativas de alta intensidade expressa na diversidade e 
na capacidade deliberativa em capitais e cidades de porte médio gera diferenças no 
acesso a bens públicos. 

Tabela 13: Relação entre participação e acesso a bens públicos nas áreas de educação e saúde 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

N° de matrículas em ensino fundamental (p/ mil habts) 19,6 10,6 75,6 

N° de creches municipais (p/ mil habts) 22,0 19,8 60,3 

N° de consultas médicas do SUS (p/ habitante) 0,93 0,98 1,05 

No leitos SUS por habitante 2,52 2,00 2,87 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
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Uma última questão merece ser discutida que é a relação entre a participação, 
a capacidade distributiva e a performance administrativa. Trata-se, em particular, da 
capacidade a aumentar a renda tributária e em especial de fazê-lo a partir da 
capacidade própria do município. Ao longo deste trabalho realizamos diversos 
rankings de participação baseados no número e na qualidade da performance das 
instituições participativas analisadas. No entanto, uma questão permaneceu em aberto 
e vale a pena abordá-la aqui, a geração de receita tributária pelas cidades que 
introduzem políticas participativas. Essa questão é importante devido às fortes 
variações existentes entre municípios brasileiros. Alguns deles não mostram 
capacidade de aumentar a sua receita tributária, outros o fazem, mas a partir de um 
maior acesso à transferências tributárias. E por fim, outros o fazem aumentando os 
recursos próprios. Estes são os municípios que realmente interessa analisar. Eles 
colocam duas questões centrais para as políticas participativas: uma primeira diz 
respeito às formas de aumentar a relação entre meios e fins nas políticas sociais. Tal 
como apontamos acima, para que as políticas sociais deliberadas pelas instituições 
participativas sejam exitosas é necessário aumentar o número de funcionários que se 
encontram na ponta destas políticas e para tanto é necessário aumentar a receita destes 
municípios. Em segundo lugar, a capacidade de aumentar a arrecadação de recursos 
próprios parece central para o sucesso das políticas participativas. Os dados abaixo 
sintetizados pela tabela 14 parecem confirmar ambas as sugestões feitas anteriormente 
pela literatura (Marquetti, 2003; Avritzer, 2007): 

Tabela 14:Relação entre participação e receita municipal 

 IMP 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

Receita Corrente Municipal 487,4 604,9 736,1 

Receita Tributária Municipal 93,7 150,6 199,1 

Despesas de custeio Municipal 320,3 425,1 510,9 

Despesas de investimento Municipal 58,2 65,0 66,8 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 

 

É possível perceber uma variação clara na receita tributária dos municípios 
que se altera em consonância com a intensidade de participação. Assim, a receita 
tributária dos municípios com alta intensidade participativa é em torno de 70% mais 
elevada do que a receita tributária dos municípios com baixa intensidade participativa. 
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Vale a pena observar que alguns dos municípios mais afluentes do país não tem boa 
performance participativa como é o caso por exemplo da cidade do Rio de Janeiro, o que 
torna o dado acima ainda mais significativo. Em segundo lugar, vale à pena observar 
que essa discrepância cresce na medida em que lidamos com a receita tributária 
municipal. Neste caso, ela mais que dobra quando comparamos municípios com alta e 
baixa intensidade participativa. Assim, podemos perceber que, de fato, os municípios 
participativos têm o êxito das suas políticas diretamente relacionado com a sua 
capacidade tributária, que irá determinar a capacidade de implementar decisões 
tomadas pelas instituições participativas. Antes de passarmos às nossas conclusões 
gostaríamos de apresentar os resultados alcançados através de uma terceira 
metodologia que compara pares ou triplas de cidades destacando o elemento 
participativo. 

Comparando cidades participativas com cidades não 
participativas 

Para melhor entender a dinâmica da participação local no Brasil, vale a pena 
mesclar formas quantitativas de avaliação das políticas locais com formas qualitativas. 
Em estudos anteriores trabalhamos com a metodologia dos pares de cidades que 
permite comparar em profundidade cidades participativas com cidades não 
participativas (Avritzer, 2007). De acordo com essa metodologia, selecionamos 
cidades com variáveis sócio-demográficas similares. Assim, essas cidades se 
aproximam nas características populacionais, na taxa de urbanização, na incidência da 
pobreza medida pelo índice de GINI. O conceito que está por trás desta escolha é a 
aproximação das características estruturais para, então, aferir a influência da variável 
política e, em particular, da variável participação, na geração de diferenças significativas 
no campo das políticas públicas.  

Diferentemente da pesquisa anterior na qual nos concentramos em cidades 
em um mesmo estado e em uma mesma região, no caso da pesquisa “Participação e 
distribuição nas Políticas Públicas” adotamos uma estratégia ligeiramente diferente. 
Escolhemos três pares de cidades, dois deles em um mesmo estado e um deles com 
cidades de dois diferentes estados e realizamos comparações tanto na região de 
origem das cidades quanto fora da região. As cidades escolhidas foram: Vitória da 
Conquista e Ilhéus, Juiz de Fora e Sorocaba, São Leopoldo e Novo Hamburgo. As 
características destas cidades coincidem, tal como mostra a tabela 15 abaixo, no que 
diz respeito às características estruturais, mas difere profundamente no que diz 
respeito às variáveis políticas. Assim, Vitória da Conquista e Ilhéus expressam esse 
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contraste político que procuramos ressaltar nos pares de cidades. Ilhéus é uma boa 
expressão da política oligárquica modernizante que foi reforçada pelo Carlismo na 
Bahia (Motta, 2007), ao passo que Vitória da Conquista acabou se tornando um pólo 
importante do crescimento da esquerda no estado da Bahia. Tal fato se expressa no 
bom desempenho eleitoral dos partidos de esquerda em diferentes eleições e na forte 
presença de uma sociedade civil ativa na cidade. O mesmo tipo de contraste foi 
buscado no par Juiz de Fora Sorocaba. Juiz de Fora expressa uma forte presença da 
esquerda na cidade que tal como foi mostrado acima, coloca os seus conselhos entre 
os mais ativos do país. Sorocaba, que do ponto de vista econômico é um dos 
principais pólos econômicos do estado de São Paulo privilegiou alianças políticas 
conservadoras. Por fim, no caso dos municípios de Novo Hamburgo e São Leopoldo, 
ambas as cidades foram governadas a maior parte do tempo por coalizões de centro 
direita. A única diferença entre as duas cidades é uma forte presença de partidos de 
esquerda em São Leopoldo com uma gestão de esquerda na cidade, assim como a 
presença antiga de um Conselho de Desenvolvimento Comunitário na cidade (Pires e 
Cambraia, 2009). Assim, os pares de cidades expressam diferenças na presença da 
esquerda e nos níveis de institucionalização da participação: 

Tabela 15:Características econômicas da cidades comparadas e seu IMP 

UF Municipio População
Taxa 

Urbanização

Renda per 

capita
Gini IDH-M

Taxa 

Alfabetização

Sobrevivência 

até 60 anos
IMIP

Vitória da Conquista 262494 85,9 204,9 0,63 0,708 80,22 71,23 0,84

Ilhéus 222127 73,0 170,22 0,64 0,703 79,4 73,54 0,43

MG Juiz de Fora 456796 99,2 419,4 0,58 0,828 95,3 83,17 0,77

SP Sorocaba 493468 98,6 448,22 0,55 0,828 95,34 82,71 0,41

São Leopoldo 193547 99,7 370,06 0,55 0,805 95,22 77,68 0,75

Novo Hamburgo 236193 98,2 390,95 0,55 0,809 94,99 79,74 0,39

BA

RS

 

Pires e Cambraia mostram que as semelhanças sócio-econômicas não 
explicam fortes variações nas estruturas administrativas destas cidades que, em geral, 
decorrem da presença de políticas participativas. Assim, aferindo a presença ou a 
ausência de elementos administrativos importantes, tais como, cadastro informatizado 
na área de saúde, banco de dados informatizado na área de educação ou a existência 
de um mapeamento digital, percebe-se uma forte correlação entre a presença de 
políticas participativas e a presença de elementos modernizantes na administração. 
Vitória da Conquista e Juiz de Fora possuem todos os elementos aferidos ao passo 
que Ilhéus e Novo Hamburgo apresentam fortes deficiências em quase todos os 
elementos aferidos. Sorocaba aparece como o caso mais interessante devido a 
associação peculiar entre modernização econômica e conservadorismo político. Ainda 
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assim o seu desempenho administrativo parece ser inferior ao de Juiz de Fora e 
Vitória da Conquista (Pires e Cambraia, 2009). Assim, os pares de cidades mostram 
qualitativamente algo que já havíamos mostrado quantitativamente. Há uma forte 
correlação entre participação e desempenho administrativo, em particular na área de 
políticas sociais. 

Conclusão: entendendo a dinâmica da participação local no 
Brasil 

Ao longo desta introdução realizamos diversas vezes rankings de cidades a 
partir da sua capacidade de realizar um número maior de políticas participativas do 
que outras cidades e de implementá-las forma mais aprofundada. O primeiro ranking 
que propusemos esteve relacionado à normatividade das instituições participativas, 
isto é, sua forma de organização e deliberação. Foi possível neste caso apontar uma 
grande convergência entre estas instituições, fato esse que aponta para uma 
homogeneização das formas de organização dos conselhos no que diz respeito às 
capitais e às grandes cidades. Assim podemos afirmar que nestas cidades já houve uma 
generalização e consolidação das formas de organização de conselhos surgidas no 
começo dos anos 90 (Dagnino, 2002; Avritzer, 2004), ainda que não seja possível 
aferir as mesmas conseqüências políticas. 

A segunda constatação é que o número de instituições participativas em uma 
cidade e sua organização interna podem não expressar, necessariamente, um 
comprometimento da administração pública com tais políticas. Para refinar um pouco 
a nossa análise a este respeito, propusemos um ranking de cidades a partir de um 
critério que denominamos dos 4 D’s da participação, ou seja, da densidade, 
diversidade, da durabilidade, da capacidade deliberativa. Os quatro D’s foram capazes 
de ir além de uma abordagem meramente quantitativa da participação nas cidades 
brasileiras. Eles passaram a expressar uma medida empírica mais realista acerca dos 
efeitos democratizantes da participação. Quando analisamos as cidades mais bem 
localizadas em um ranking formado a partir destas categorias, podemos perceber que 
a participação ocorre com sucesso em três tipos de cidades: em primeiro lugar, nas 
grandes capitais da região Sul e Sudeste nas quais existem administrações 
comprometidas com a participação social. Assim, Porto Alegre e Belo Horizonte 
encaixam bem neste perfil, ao passo que São Paulo encaixa menos e o Rio de Janeiro 
não partilha tal perfil. Em segundo lugar, a participação parece ser exitosa em cidades 
de grande porte ou porte médio que tiveram movimentos participativos importantes e 
estão situadas nas regiões Sul e Sudeste do país. Este parece ser o caso de Juiz de fora, 
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Chapecó, Blumenau, São Leopoldo e Poços de Caldas. Vale a pena mencionar que 
alguns dos casos importantes nesta segunda tipologia não foram governados pelo 
Partido dos Trabalhadores. Portanto, a questão do desempenho participativo está 
ligada à administrações de esquerda em geral, mas não apenas à administrações do 
Partido dos Trabalhadores. Em terceiro lugar, temos uma cidade da região Norte com 
um padrão de participação mais alto que demonstra a possibilidade de extensão deste 
padrão para fora das regiões Sul e Sudeste ainda que tal fato seja ainda incipiente. 

Por fim, gostaríamos de ressaltar as vantagens que as cidades mais 
participativas trazem para os seus habitantes. Foi possível mostrar, através dos dados 
gerados sobre as políticas sociais nestas cidades, que instituições participativas de alta 
intensidade têm um efeito positivo sobre as políticas públicas, em particular nas áreas 
da saúde e da educação. Diferenciamos positivamente as cidades com alta intensidade 
participativa das cidades com baixa intensidade no que diz respeito ao acesso à 
educação e à saúde e mostramos que esta correlação se estende para a gestão destas 
áreas de políticas sociais. Foi também possível mostrar que uma maior intensidade da 
participação está associada a uma melhor organização do governo. Assim, é possível 
concluir de forma mais incisiva sobre a relação entre participação e distribuição nas 
cidades participativas, ainda que não seja possível apontar que todas as cidades nas 
quais há participação estes resultados estejam presentes. 

 

Estrutura do Livro 

O livro “A dinâmica da Participação Local no Brasil” está dividido em duas 
partes. Em uma primeira parte estão localizados os artigos produzidos pela equipe da 
pesquisa que sistematizam os os principais pressupostos metodológicos da pesquisa. 
Os artigos de Eleonora Cunha, Claudia Feres Faria e Débora Almeida desenvolvem 
para as 25 cidades pesquisadas, pressupostos  propostos em outras pesquisas 
realizadas pelo grupo de democracia participativa do Prodep, relativos ao conceito de 
efetividade deliberativa (Avritzer e Navarro, 2003; Avritzer, 2004 e Avritzer, 2007). Os 
pressupostos metodológicos da pesquisa, em especial a metodologia da pesquisa em 
atas de reuniões de conselhos, estão descritos no artigo de Eleonora Cunha. A forma 
de medir debates nas instituições participativas está contida no artigo de Débora 
Almeida e a forma  de comparar as estruturas normativas dos conselhos está presente 
no artigo de Claudia Faria e Uriella Coelho Ribeiro. Em conjunto com o artigo escrito 
por Telma Menecucci que versa sobre a política da criança e do adolescente, os artigos 
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permitem uma comparação entre as politicas participativas nas áreas da assistência 
social, saúde e criança e adolescente. A primeira parte ainda conta com artigo de 
Coelho Ribeiro que apresenta uma aplicação desta metodologia para a questão de 
gênero. 

A segunda parte do livro “A Dinâmica da Participação local no Brasil” está 
dedicada a um conjunto de estudos comparativos  sobre as cidades e regiões 
brasileiras tendo como foco a participação social. Nesta segunda parte estão 
localizados os artigos de Roberto Pires e Alex Cambraia, o artigo de Áurea Motta e os 
artigos de Antônio Sérgio Araújo Fernandes e Denílson Bandeira Coêlho, Brian 
Wampler e Vera Schattan Coelho. Estes artigos permitem uma primeira 
sistematização da comparação entre cidades, entre estados e entre regiões. Ainda que 
os resultados sejam preliminares, estes artigos permitem um padrão de comparação  
entre cidades onde conseguimos mostrar porque Porto Alegre e Belo Horizonte se 
diferenciam  de outras capitais brasileiras. O artigo de Áurea Motta nos fornece 
também pistas sobre como diferenciar padrões de participação entre estados, 
mostrando os motivos que fazem do Rio de Janeiro um estado não participativo. 
Denílson Bandeira realiza uma das análises longitudinais do trabalho ao comparar 
Porto alegre e Salvador. Ele nos mostra diferenças na performance das duas cidades e 
inova na análise ao introduzir o conceito de momento crítico no processo de 
implementação dos conselhos para diferenciar os dois casos. Por fim, Roberto Pires e 
Alexandre Cambraia, mostram em seu artigo evidências sobre os efeitos da 
participação. Os autores demonstram que as cidades participativas tem melhor 
capacidade administrativa e tributária e que essa capacidade gera uma melhor 
performance nas políticas socais. O livro “A Dinâmica da Participação Local no Brasil” 
cumpre o papel de mostrar ao público leitor as principais dimensões do processo de 
participação em curso no Brasil desde a democratização do país. 
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Entre o legal e o real: O que dizem as 
variáveis institucionais sobre os 

Conselhos Municipais de Políticas 
Públicas? 

 
Cláudia Feres Faria4  

Uriella Coelho Ribeiro5  
 

 retorno à democracia no Brasil, no fim do século passado, foi marcado pelo 
esforço singular de vinculá-la não só ao aperfeiçoamento das instâncias 
tradicionais de participação, mas também à ampliação e à institucionalização 

de novos espaços participativos. A Constituição Federal de 1988 (doravante CF-88) 
revelou-se, neste sentido, o ponto de partida deste esforço. Como se sabe, a partir daí 
uma nova legislação participativa foi implementada, viabilizando a abertura e a 
posterior institucionalização de um conjunto de novos canais de participação. 
Passadas mais de duas décadas, estas “inovações” vêem se revelando um grande 
desafio prático e teórico.  

Tomando como base tais desafios, este artigo se propõe a olhar para os fatos 
a partir de um balanço seletivo da literatura produzida aqui e alhures sobre as 
institucionalização da participação social (seção 1). Informada por esta literatura6, 
analisaremos, na seção 2 deste artigo, um conjunto de dados relativos ao desenho 

 

4  Professora Adjunta do DCP-UFMG 
5 Mestranda em Ciência Política – DCP-UFMG e Pesquisadora do PRODEP-DCP-UFMG 
 
6  A literatura internacional e nacional sobre o tema da participação e da teoria democrática participativa é 
abundante e não temos a pretensão de esgotá-la neste trabalho. Estarei me referindo aqui a um conjunto de 
autores que disputam aquilo que Warren (2001) denominou de “abordagens democráticas” em contraposição 
às abordagens liberal e comunitarista.  
 

O 
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institucional dos Conselhos Municipais em três áreas distintas de Políticas Públicas – 
Saúde, Assistência Social e Direito da Criança e do Adolescente -  produzidos no 
âmbito da pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil7. Avaliaremos, a 
partir das variáveis institucionais contidas nos Regimentos Internos e nas Leis de 
Criação e de Alteração dos Conselhos, os distintos graus de institucionalização, 
democratização e representação que eles apresentam. Estamos partindo da hipótese 
que as variáveis referentes às normas e, consequentemente, ao desenho institucional 
interferem no desempenho democrático e inclusivo destas novas instituições. É a 
partir destas considerações que, na seção conclusiva deste artigo, apresentaremos as 
diferenças entre os Conselhos que, acreditamos, poderá variar segundo a natureza da 
política pública analisada.  

É preciso deixar claro, por fim, que este artigo não se propõe a analisar a 
dinâmica participativa e deliberativa destas instituições intermediárias8, ou seja, como 
os atores sociais e políticos se organizam para participar nos Conselhos e como 
discutem e decidem questões referentes às políticas públicas próprias a cada um 
deles9. A análise empírica proposta aqui discute as variáveis institucionais que, 
acredita-se, impactam as dinâmicas participativa e deliberativa nestas instituições. Uma 
vez que incidem no real, o legal torna-se, assim, objeto importante de investigação. 

(1) Distinções analíticas que importam na análise das 
instituições participativas: um balanço seletivo da literatura  

Se o início da década de noventa do século passado foi marcado pelo 
entusiasmo intelectual com o conceito de sociedade civil que abarcava, 
indistintamente, um conjunto de atores sob seu slogan10, é possível afirmar, 

 

7  Pesquisa realizada pelo Projeto Democracia Participativa, coordenada pelo prof. Leonardo Avritzer e 
financiada pela FINEP.  
 
8 Estamos aqui considerando instituições intermediárias aquelas que, como definidas por Fung (2000; 2004), estão 
localizadas entre as agências estatais e as associações secundárias, contando, inclusive, com representação de 
ambos os segmentos. Exatamente por contarem com estes tipos de representação, foram também designadas 
como instituições híbridas (Avritzer e Dolabela, 2002). 
 
9 Ver artigos de Cunha (2010), Almeida (2010) e Menicucci (2010) nesta coletânea. 
10 Ver Arato, 1992; Chambers, 2002. 
 



55 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

contrariando afirmações divergentes11, que esta mesma década se encerra com um 
conjunto de críticas à ele. 

Como se sabe, a retomada do conceito esteve intimamente associada aos 
contextos autoritários, no que se refere aos países do Leste Europeu e à América 
Latina, bem como à crítica ao desempenho dos Estados de Bem-Estar Social e às 
formas clássicas de participação e representação das democracias liberais, no que se 
refere aos países europeus ocidentais e à América do Norte (Cohen e Arato, 1994; 
Costa, 1997, Keane, 1998).  

No Brasil, especificamente, o conceito de sociedade civil passou a designar, 
segundo Avritzer (1994), a formação de uma nova arena societária, autônoma, que 
simultaneamente questionava a ação do estado e dos atores econômico e demandava 
direitos civis, políticos e sociais12. 

Como bem apontou Costa (1997), acontecimentos como “o recuo dos 
movimentos cívicos no Leste Europeu, os difíceis e prolongados processos de 
transição na América Latina e as transformações nas formas de protesto nas nações 
industrializadas, evidenciaram que a aposta na sociedade civil como lugar de 
emergência da inovação e de transformações sociais [passou a] enfrenta[r] (...) 
problemas e dificuldades” (pp. 12-13). 

Partindo da constatação dos limites teóricos e práticos deste conceito, A. 
Arato (1995) sintetizou em quatro pontos suas principais insuficiências, a saber:  (1) a 
impossibilidade da sociedade civil, algo inexistente sobre regimes totalitários, em 
conduzir seu próprio processo de liberação; (2) a centralidade assumida pelas elites 
políticas, pelos partidos políticos e não pela sociedade civil na condução dos processos 
de transição nos países do Leste Europeu; (3) a necessidade de se repensar a suposta 
primazia da ação comunicativa neste espaço13, e, por fim,  (4) a incapacidade do 
conceito de tornar-se uma referência adequada para a negociação de um consenso 
entre os vários atores sociais envolvidos nas transições políticas do Leste Europeu. 

 

11 Lavalle et.all., 2003. 
 
12 Para a análise dos diversos usos do conceito no país ver Costa, 1997. 
   
13 Inspirados  no modelo habermasiano de sociedade -  sistemas e mundo da vida - J. Cohen e A. Arato 
atribuem à sociedade civil a dimensão institucional do mundo da vida, cuja reprodução ocorre mediante 
interação comunicativa.   
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 Em pese as críticas, este mesmo autor não abandonou por completo o 
conceito e passou a sugerir alguns campos temáticos cuja a validade, se trabalhado, 
seria ainda muito relevante. Um destes campos, que gerou desdobramentos 
importantes para as análises subseqüentes sobre participação, aqui e alhures, diz 
respeito ao caráter relacional do conceito de sociedade civil.  

Rompendo com a visão anti-institucionalista, muito presente nas análises 
sobre participação e movimentos sociais, Cohen e Arato (1992) defendiam uma 
política da “influência, da inclusão e da reforma” estabelecida entre as associações da 
sociedade civil e as organizações burocráticas. Eles sustentavam que esta relação 
poderia provocar mudanças na organização do próprio Estado, podendo redundar 
em inovações institucionais que impulsionariam formas mais democráticas e 
igualitárias de relação entre atores sociais e políticos. Ao apostarem nestas 
possibilidades, Cohen e Arato minimizam o impacto da complexidade administrativa 
sobre a ação dos atores da sociedade civil ao apontarem locais onde o potencial 
inovador das ações dos atores societários não precisa ser, necessariamente, colonizado 
pela lógica sistêmica da administração, como temia Habermas (1987), mas, ao 
contrário, pode tornar-se um catalisador para a mudança e para a inovação 
organizacional (Avritzer, 2002). 

Partindo dessa mesma premissa, ou seja, de que as práticas democratizantes 
no nível da sociedade, quando confrontadas com a lógica sistêmica, não 
necessariamente precisam sucumbir aos seus imperativos, um novo conjunto de 
autores passou a propor a criação de arranjos institucionais intermediários que dessem 
estabilidade a tais práticas, inaugurando, assim, uma nova fase da agenda de pesquisa 
sobre participação social (Cohen e Rogers, 1995; Dryzek, 1996; Cohen e Sabel, 1997; 
Avritzer, 1997, 2002; Dagnino, 2000; Fung e Wright, 2003;). 

Cohen (1998), por exemplo, sugeriu formas institucionalizadas de participação 
dos cidadãos no nível local para resolver diretamente problemas que dizem respeito às 
suas diferentes realidades social, política e cultural. Este autor sugere a constituição de 
unidades deliberativas, em diversos níveis de uma federação, que sejam sensíveis às 
experiências locais. Para tal, ele propõe mudanças no interior do sistema político via 
implementação de desenhos institucionais deliberativos que não apenas reflita a 
extensão dos problemas políticos, sociais e culturais debatidos na esfera pública, mas 
se esforce para solucioná-los no âmbito sistêmico.  Acredita-se que tais instituições 
serão capazes de minorar os dilemas organizativos (falta de recursos materiais e 
organizacionais, por exemplo) com os quais os atores societários lidam 
cotidianamente, além de democratizar as estruturas do Estado a partir da inclusão 
política e social de novas vozes.  
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Assim como Cohen, a tradição do “empowered deliberative democracy” passou a 
enfatizar a necessidade de arranjos institucionais que garantam “justiça e eficiência às 
estruturas deliberativas” (Baiocchi, G., 2001, p. 44). Esta agenda pode ser definida pela 
busca de desenhos institucionais que “empoderem” as unidades locais a tomar 
decisões de forma deliberativa, ou seja, decisões precedidas de debates que permitem 
tanto a reversão de preferências e interesses dos cidadãos, como a justificação pública 
dos mesmos (idem).  

O que tais propostas revelam é a emergência de uma nova agenda de pesquisa 
caracterizada não só pela defesa da institucionalização de novos arranjos participativos 
que abriguem atores sociais e políticos, como também pela análise das variáveis 
necessárias para tornar tais inovações participativas catalisadoras de relações mais 
democráticas e justas.  

A análise destas variáveis visa precisar as melhores formas e contextos através 
dos quais a participação dos cidadãos comuns e/ou seus representantes produzirão, 
no interior destes arranjos, uma distribuição mais eqüitativa de poder e bens públicos. 
Neste sentido, mapear tais variáveis, como faremos abaixo, se justifica na medida em 
que, se por um lado, não é necessário essencializarmos a relação estabelecida entre 
representantes do sistema político e da sociedade civil nestas instituições por meio da 
dicotomia autonomia ou cooptação, como fizeram as abordagens anteriores sobre 
participação social14, por outro, é salutar identificar quais as situações mais propícias à 
uma política real de “influência, inclusão e reforma”15.  

(1.1) A variável desenho institucional 

 Esta variável tornou-se central nas discussões sobre instituições participativas. 
Fung e Wright (2003), particularmente, insistem na sua importância para a efetividade, 
a equidade e a extensão da participação no interior das mesmas, uma vez que ela 

 

14  Cardoso, 1994. 
15  Dryzek (2000), por exemplo, aborda este mesmo problema colocando em questão qualquer predisposição 
à inclusão política patrocinada pelo Estado em contextos marcados pelo processo de democratização. Para este 
autor, esta estratégia só será benéfica se critérios justos forem encontrados, caso contrário, as tentativas de 
inclusão para além das fronteiras do estado serão mais apropriadas. Embora não explique quais seriam tais 
critérios, sua tese é que os grupos só terão ganhos se seus interesses estiverem conectados diretamente aos 
imperativos do Estado. Se houver uma coincidência entre tais imperativos e os interesses dos grupos, estes 
poderão obter ganhos reais no sentido de determinarem ou pelo menos influenciarem o conteúdo da política 
pública, caso contrário a inclusão ocorrerá mediante cooptação e/ou oferecimento de prêmios simbólicos. 
Neste caso, a inclusão ocorrerá vis-à-vis uma restrição da relação democrática na esfera pública.  
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oferece os parâmetros -  regras e procedimentos – para a sua atuação. Dado que os 
desenhos não são neutros, suas escolhas e variações incidem diretamente nesta 
atuação, produzindo, assim, uma série de consequências para os resultados da 
participação.  

Neste sentido, é possível afirmar, seguindo Fung (2004), que o desenho 
escolhido pode incidir (1) no caráter da participação em termos de quantidade, vieses e 
qualidade da deliberação; (2) na capacidade de informar os representantes, os cidadãos 
e de fomentar as habilidades da cidadania; (3) na relação com o estado em termos de 
controle público, justiça das políticas e sua eficácia, bem como (4) na capacidade de 
mobilização popular. Aspectos tais como quem participa, como são recrutados, que 
temas discutem e decidem, quando o fazem e com que recorrência, podem todos vir a 
ser controlados pelo desenho, impactando, assim, a prática participativa e deliberativa 
no interior destas instituições. 

(1.2) As variáveis contextuais: associativismo civil; situação 
financeira e administrativa dos lugares que abrigam tais 
instituições e natureza da política pública. 

Inúmeros estudos sobre o tema em questão afirmam que, para além da 
variável “engenharia institucional”, a efetividade deliberativa e redistributiva das 
instituições participativas dependem também de variáveis “contextuais”, ou seja, 
àquelas relativas aos contextos onde tais instituições vigoram. Sendo assim, ganham 
destaques variáveis relativas ao associativismo civil, às condições financeiras e 
administrativas do local onde tais instituições são instaladas, assim como, a própria 
natureza das políticas públicas vinculadas a tais instituições (Baierle, 1998; Warren, 
2001; Avritzer, 2002; 2009; Silva, 2003; Marquetti, 2003; Cortês, 2002; Luchmann, 
2005; Tatagiba e Texeira, 2008). 

No que concerne ao associativismo civil, acredita-se, desde Tocqueville 
(1977), que sua presença indica uma comunidade com maior habilidade cívica que, 
por sua vez, redunda em efeitos democráticos advindos do desdobramento destas 
habilidades em capacidades políticas tais como  as de pressionar e monitorar os 
governos. Assim como os clássicos,  autores como Warren (2001) e Armony (2004) 
também enfatizam a importância do associativismo civil para a qualidade das 
democracias contemporâneas, embora chamem atenção para a heterogeneidade dos 
tipos de associações e seus impactos nas práticas democráticas. Tendo isto em mente, 
é possível esperar que ambientes sociais com maior propensão associativa tenderão a 
tornar as instituições participativas mais accountable, uma vez que elas não só contarão 
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com mais participação mas, também, poderão ser mais capazes de assumir 
responsabilidades e cobrar dos representantes do governo que também o façam.  

No que diz respeito à situação financeira e administrativa de um determinado 
município ou região que abriga estas instituições, Silva (2003) e Marquetti (2003), com 
base em estudos sobre o Orçamento Participativo de Porto Alegre, garantem, 
empiricamente, a relevância de tais variáveis para consolidação e reprodução destas 
instituições. Segundo Silva (2003), “é a capacidade de investimento que determina a 
eficácia da participação e, em função disto, grande parte de sua credibilidade, [uma vez 
que] este aspecto define a possibilidade objetiva de responder às demandas e 
interesses resultantes do processo participativo” (p. 167).  

O que os autores enfatizam é que, para tornarem-se legítimas, tais instituições 
precisam apresentar condições de efetivar as decisões tomadas em seu interior, 
transformando-as em bens públicos concretos e não só simbólicos. Para tal, os lugares 
que as abrigam, necessitam, como nos casos mais bem sucedidos de OP, estar 
financeira e administrativamente aptos para tal.  

Vinculada a estas questões, torna-se relevante também analisar as 
características setoriais da política a qual a instituição participativa está vinculada 
(Teixeira e Tatagiba, 2008). Neste caso, a análise do processo de descentralização da 
política pública em questão passa a ser um aspecto importante, uma vez que aponta as 
condições em que elas se encontram nos distintos níveis da federação  (Arretche, 
2000).   

(1.3) A variável política 

Fung e Wright (2003) apontam a “constelação de forças sociais em torno das 
instituições participativas” como mais uma das variáveis importantes na determinação 
do sucesso (ou fracasso) destas instituições.  Segundo os autores, onde as forças 
sociais colaboram entre si e compartilham o poder decisório, os desenhos de tipo 
botton up terão mais chances de vingar.  

Em Avritzer (2009), esta constelação de forças sociais assume um outro 
caráter. Este autor sustenta que o sucesso das instituições participativas depende de 
um tipo específico de interação entre sociedade civil e sociedade política, a saber, 
“uma interação específica entre vontade política para iniciar um processso 
participativo e a capacidade dos atores da sociedade civil em apoiar tais instuições” (p. 
13). Nesta medida, insiste Avritzer, “a disposição para introduzir um desenho mais 
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participativo não é suficiente para assegurar seu sucesso”, propriedades culturais e 
políticas são igualmente determinantes (idem, idem)16.  

Valendo-se desta premissa, Avritzer, com base na análise de um conjunto de 
arranjos participativas em contextos sociais diferentes, elabora uma teoria das 
instituições participativas onde a interação entre práticas associativas e políticas ganha 
lugar de destaque na determinação não só do sucesso destas instituições, mas, 
também, no próprio desenho institucional que elas assumem. Assim, em que pese a 
relevância do desenho para a efetividade democrática e distribuitva destas instituições, 
a tese do autor é que as variáveis culturais e políticas tem maior relevância, uma vez 
que influenciam a escolha do próprio desenho institucional. 

Em Dagnino et al (2006), os efeitos democratizantes e distributivos destes 
espaços participativos decorrem de um outro aspecto da variável política: a “coincidência 
entre o projeto político dos representantes do estado e da sociedade civil17”. Em um contexto 
marcado por aquilo que a autora (2004) denominou de  “confluência perversa”, tais 
espaços só apresentarão resultados positivos na presença de uma coincidência entre os 
projetos políticos daqueles que neles atuam, notadamente representantes do governo e 
da sociedade civil. A presença ou a ausência desta coincidência entre os projetos 
políticos que guiam representantes do governo e da sociedade civil se constitui no 
principal preditor do desempenho democrático destas instituições.  “Na ausência 
desta correspondência de projetos, afirmam os autores, outra possibilidade de ação 
conjunta instalar-se-á: (...) uma opção mais instrumental [ou] tipos de ação como o 
boicote, a pressão e o confronto serão assumidos” (idem, p. 38).  

A revisão da literatura realizada até aqui nos possibilita perceber a importância 
de um conjunto de variáveis explicativas das possibilidades inclusivas das instituições 
participativas e, simultaneamente, precisar as melhores formas e contextos que 
tornarão tais instituições propulsoras de relações mais democráticas e justas e, assim, 
espaços reais de influência, inclusão e reforma. Neste sentido, a análise passa a se basear em 
múltiplas determinações, com ênfase maior ou menor em cada uma delas. 

 

16  Tradução das autoras. 
 
17 A variável Projeto Político é definida como “um conjunto de crenças, interesses, concepções de mundo e 
representações do que deve ser a vida em sociedade que orientam a ação política dos diferentes sujeitos” (idem, 
p.38).  
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Ciente da relevância desta inter-relação para a efetividade inclusiva das 
instituições participativas, em geral, e para os Conselhos em particular, este artigo se 
concentrará, não obstante, em apenas uma destas variáveis: as regras e os 
procedimentos que conformam os desenhos destas instituições.  

A justificativa para tal, reside na dupla constatação de que tais instituições têm, 
cada vez mais, se proliferado e assumido importantes papéis nos cenários local, 
estadual e nacional, ao mesmo tempo em que o debate sobre os procedimentos que as 
regulam ainda é incipiente tanto na literatura, quanto na prática (Coelho, 2004). Uma 
vez que normas e procedimentos funcionam, simultaneamente, como catalisadoras e 
limitadoras da ação de diferentes grupos (Goodin, 1996), a análise das mesmas se 
justifica principalmente porque estas instituições abrigam atores com diferentes 
perspectivas.  

Realizaremos esta discussão com base na análise de três documentos 
específicos - as Leis de Criação e de Alteração dos Conselhos e seus Regimentos 
Internos. Através destes documentos avaliaremos a presença ou a ausência de uma 
série de regras consideradas analiticamente relevantes. Com base nesta análise, os 
Conselhos serão localizados em três graus distintos: graus de institucionalização, de 
democratização e de representação. Espera-se que estes graus revelem-se bons 
preditores da capacidade destes arranjos cumprirem os objetivos inclusivos para os 
quais foram criados.  

(2) A variável institucional e os graus de institucionalização, 
democratização e representação dos Conselhos Municipais de 
Políticas Públicas 

Esta seção tem como objetivo (1) apresentar as variáveis institucionais que 
consideramos mais relevantes para o presente trabalho e (2) analisar, a partir delas, os 
distintos Graus de Institucionalização, Democratização e Representação que os 
Conselhos analisados apresentam.  

O Grau de Institucionalização será aferido a partir da presença ou da 
ausência das seguintes variáveis: (1) o tempo de existência da  Lei de Criação e do 
Regimento Interno em vigor (2) a estrutura organizacional e  (3) a freqüência de 
reuniões ordinárias .  

Considerando que todas estas variáveis possuem pesos iguais, o Grau de 
Institucionalização Alto ocorrerá quando todas as variáveis elencadas estiverem 
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presentes, o Grau de Institucionalização Médio revelará a presença de algumas destas 
variáveis, mas não de todas; ao passo que Grau de Institucionalização Baixo acusará a 
ausência de quase todas as variáveis.  

Para discutir o Grau de Democratização levamos em consideração as 
variáveis que retratam os potenciais democratizantes e inclusivos dos Conselhos. Para 
tal, no que diz respeito à (1) composição, analisaremos sua pluralidade e proporcionalidade, 
uma vez que acreditamos, com base na literatura, que um espaço plural é indutor da 
presença de diferentes segmentos e perspectivas da sociedade (Dahl, 2000; Young, 
2000). No que tange ao (2) processo decisório, analisaremos as regras referentes à 
distribuição, concentração e alternância de poderes em relação à formulação das normas de 
funcionamento, definição da pauta e tomada de decisão. Ademais, uma vez que o processo 
decisório é dependente de um conjunto de informações que o subsidia, a presença de 
estruras que capacitam os atores a tomarem suas decisões torna-se igualmente 
relevante para a democratização dos Conselhos. Daí a avaliação da (3) presença de 
comissões cuja função é qualificar cognitivamente o debate, bem como a (4) previsão de 
Conferências que possibilitam a troca de informação entre diferentes atores com 
perspectivas diversas, qualificando a atuação dos Conselheiros.  

Assim como o grau de institucionalização, o Grau de Democratização é 
também composto de variáveis com pesos iguais. Desta forma, o Grau de 
Democratização Alto revela a presença de uma pluralidade de atores na formulação 
das normas, na definiçao da pauta e na tomada de decisão; alternância de poder por 
segmento e a presença de Comissões e Conferências; o Grau de Democratização 
Médio atesta a presença de algumas, mas não todas as variáveis, assim como o Grau 
de Democratização Baixo acusa a ausência da maioria delas. 

O Grau de Representação diz respeito à existência ou não de critérios 
relativos ao processo representativo nos Conselhos tais como (1) a definição de entidades 
que têm acento nestas instituições; (2) o número de cadeiras destinadas a cada segmento e (2) as  
formas  como estas definicões ocorrem. 

Reconhecendo a literatura que vem discutindo a legitimidade desta 
representação não só a partir da presença de eleições e, assim, da autorização formal, 
mas tomando como base outros mecanismos, tais como compartilhamento de 
perscpectivas sociais (Young, 2006), a empatia (Lavalle et al., 2006), a afinidade 
temática (Avritzer, 2007), o conhecimento técnico (Luchmann; 2007), entre outros, 
buscaremos avaliar o Grau de Representação com base apenas na presença ou ausência de 
normas que nos indiquem (1) a existência de uma pluralidade de segmentos 
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representados, bem como (2)  as  formas  como adquirem representação nestas 
instituições.  

Os graus aqui propostos serão, assim,  formados a partir das seguintes 
variáveis:  a) Ano da Lei de Criação; b) Ano de Criação do RI em vigor; c) Regras para 
as alterações no RI; d) Existência de estruturas organizacionais como: Mesa Diretora, 
Secretaria Executiva, Câmaras ou Comissões Temáticas e Previsão de Conferências 
Municipais; e) Número e distribuição das cadeiras entre os segmentos Governo e 
Sociedade Civil (Usuários, Prestadores e Trabalhadores); f) Critérios sobre o processo 
decisório: regras de votação e prerrogativas da presidência; g) Critérios de definição da 
presidência – quem pode presidir o conselho; h) Quem elabora pauta e sobre quais 
critérios; i) Critérios para a alteração da pauta; j) Definição prévia de categorias nas 
entidades que podem demandar representação; k) Regras sobre como representantes 
da sociedade civil se tornam conselheiros e l) Regras sobre como os representantes do 
governo se tornam conselheiros.   

  (2.1)  O desenho institucional dos Conselhos  

Esta sessão dedica-se a análise das regras e, consequentemente, do desenho 
institucional dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS), Conselhos Municipais de 
Assistência Social (CMAS) e dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) presentes em cinco regiões brasileiras: Norte, Nordeste, 
Centro-oeste, Sudeste e Sul.  

Para tanto, construiu-se um banco de dados com informações retiradas das 
Leis de Criação, das Leis de Alteração e dos Regimentos Internos de 123 Conselhos 
pesquisados em 57 municípios de 10 estados brasileiros: Goiás, Pará, Ceará, Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e a 
cidade de Brasília18. 

Algumas regiões apresentam um número maior de Conselhos, tais como as 
regiões Nordeste e Sudeste, seguidas das regiões Sul e Centro-Oeste como revelam os 
dados da Tabela 1. É preciso ressaltar, entretanto, que as informações nas distintas 
regiões não são uniformes, ou seja, na região Nordeste não temos informações sobre 
os Conselhos Municipais de Assistência Social e na região Norte só foi possível obter 

 

18 Estes dados foram coletados no âmbito do Projeto Democracia Participativa – PRODEP - em diferentes 
pesquisas financiadas por diferentes instituições.  
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informações de três Conselhos em dois municípios: dois em Belém e um em 
Santarém.   

Os dados serão organizados segundo a natureza da política pública a qual estas 
instituições estão vinculadas, ou seja, por tipo de Conselho: Saúde, Assistência Social e 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Tabela 1 - Conselhos Pesquisados 

Regiões 
CMS CMAS CMDCA TOTAL 

N % N % N % N % 

Nordeste 21 42,9 0 0,0 17 37,8 38 30,9 

Norte 1 2,0 1 3,4 1 2,2 3 2,4 

Centro-Oeste 6 12,2 6 20,7 6 13,3 18 14,6 

Sudeste 12 24,5 13 44,8 12 26,7 37 30,1 

Sul 9 18,4 9 31,0 9 20,0 27 22,0 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil. 

(2.1.1)  Ano de Criação, Ano dos Regimentos Internos e 
Estruturas Organizacionais dos Conselhos  

A primeira variável apresentada é o ano da Lei de Criação dos Conselhos. 
Observa-se a ocorrência de uma concentração de número de Conselhos criados na 
primeira metade da década de 1990. Fato explicado pelas exigências constitucionais 
que vinculam o repasse de recursos para o financiamento destas políticas à criação 
destas instituições. Na área da saúde, assim como da Criança e do Adolescente, estes 
Conselhos estão previsto desde 1990 através, respectivamente, da Lei 8080/90 e do 
artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). No caso dos CMAS, a Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS) que os regula entrou em vigor em 1993. 
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Tabela 2 – Ano de Criação dos Conselhos 

  CMS CMAS CMDCA Total 

  N % N % N % N % 

De 1988 a 1990 9 18,37 1 3,45 7 15,56 17 13,82 

De 1991 a 1995 26 53,06 11 37,93 32 71,11 69 56,10 

De 1996 a 2000 6 12,24 15 51,72 2 4,44 23 18,70 

De 2001 a 2008 1 2,04 0 0,00 1 2,22 2 1,63 

Com informação 42 85,71 27 93,10 43 93,33 111 90,24 

Sem informação 7 14,29 2 6,90 3 6,67 12 9,76 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil. 
 

Quanto ao ano da elaboração do Regimento Interno (RI) dos Conselhos, 
nota-se que a maior parte dos regimentos em vigor data da atual década. Percebe-se, 
portanto, que diferentemente do ano de criação, onde constatamos uma concentração 
na primeira metade da década de 90 do século passado, no que diz respeito à 
(re)elaboração do regimento, esta concentração ocorre ao longo de toda a década 
seguinte. O fato de que tais instituições estão sempre passando por mudanças no seu 
ordenamento, pode sugerir tanto uma instabilidade institucional, dado que suas 
normas estão sempre em mudança, quanto um (re)ajuste necessário em função das 
suas próprias características ainda em processo de formalização.  

Tabela 3 - Ano de criação do RI em Vigor 

 CMS CMAS CMDCA Total 

 N % N % N % N % 

De 1989 a 1995 1 2,04 0 0,00 5 11,11 6 4,88 

DE 1996 a 2000 5 10,20 4 13,79 5 11,11 14 11,38 

De 2001 a 2008 24 48,98 14 48,28 14 31,11 52 42,28 

Com informação 30 61,22 18 62,07 24 53,33 72 58,54 

Sem informação 19 38,78 11 37,93 21 46,67 51 41,46 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

 Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

A presença de um conjunto de estruturas burocráticas tais como Mesa 
Diretora, Secretaria Executiva, Câmaras ou Comissões Técnicas e Temáticas nos 
ajudam a perceber o quão organizados estão os Conselhos. A previsão de 
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Conferências Municipais e a sua freqüência também apontam para uma organização 
da política, na medida em que elas são partes importantes da estrutura que compõem 
as mesmas. 

De um modo geral, como apontam os dados na Tabela 4, a grande maioria 
dos Conselhos prevê a existência de Mesa Diretora, de Secretaria Executiva e de 
Câmara Técnicas. Neste contexto, chama atenção a baixa recorrência de Câmaras 
Técnicas nos CMDCA.  

Como já adiantamos, a inexistência desta estrutura pode ser um preditor forte 
do pouco compromisso dos Conselhos com a capacitação dos seus Conselheiros e, 
assim, da qualidade duvidosa de seu processo deliberativo. Dado que sem capacitação 
sobre a política em questão, os atores ali inseridos dificilmente participarão 
adequadamente deste processo, principalmente em um contexto marcado pela 
presença forte de assimetrias informacionais entre representantes do governo e dos 
outros segmentos, a ausência destas estruturas compromete a organização 
democrática destas instituições.  

Tabela 4 - Estruturas organizacionais e Conferências 

  CMS CMAS CMDCA TOTAL 

  N % N % N % N % 

Mesa diretora 37 75,5 26 89,7 41 91,1 104 84,6 

Secretaria executiva 45 91,8 26 89,7 41 91,1 112 91,1 

Câmaras/Comissões 41 83,7 26 89,7 34 75,6 101 82,1 

Conferência Municipal 37 75,5 26 89,7 13 28,9 76 61,8 

Total  49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

É interessante observar também a freqüência das reuniões realizadas por estes 
conselhos. Tanto os Conselhos de Saúde, quanto de Assistência Social, apresentam, 
em sua maioria, esta informação na documentação consultada, ao passo que a 
proporção de CMDCA que possuem esta informação é bem menor: 90%, 93%, 67%, 
respectivamente.  

Dentre os três tipos de Conselhos que apresentam esta informação, a maior 
parte das reuniões ordinárias ocorre mensalmente. Ou seja, estes conselhos se reúnem 
obrigatoriamente pelo menos uma vez por mês, podendo ocorrer reuniões 
extraordinárias, como atestam Almeida (2009) e Cunha (2009) em suas pesquisas que 
apontam para a ocorrência, em média, de duas reuniões por mês.  



67 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

Tabela 5 - Freqüência das reuniões ordinárias 

  
CMS CMAS CMDCA TOTAL 

N % N % N % N % 

Semanal 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 0,81 

Quinzenal 3 6,12 3 10,34 6 13,33 12 9,76 

Mensal 39 79,59 24 82,76 23 51,11 86 69,92 

Bimestral 1 2,04 0 0,00 0 0,00 1 0,81 

Intervalo máximo de 60 dias 1 2,04 0 0,00 0 0,00 1 0,81 

Total com informação 44 89,80 27 93,10 30 66,67 101 82,11 

Sem informações 5 10,20 2 6,90 15 43,33 22 17,89 

Total  49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 

2.1.2 - Processo decisório: composição e decisão nos Conselhos  

O conjunto de informações abaixo tem como objetivo analisar como 
ocorrem os processos de tomada de decisão no interior dos Conselhos. Neste sentido, 
as normas observadas referem-se à existência ou não de regras sobre a composição e a 
paridade dos segmentos no interior dos Conselhos (Tabelas 6 e 7 ); à presença ou não 
de normas que definem quem pode presidir os conselhos e os poderes deste cargo 
(Tabelas 8 e 9), à existência ou não de critérios sobre os processos de votação (Tabela 
10); à  presença ou não de normas acerca de quem elabora a pauta dos Conselhos e 
como ela pode ser alterada (Tabela 11 e 12) e à existência ou não de critérios sobre 
quem pode propor alterações nos RIs (Tabela 13). 

Quando se trata das regras sobre a composição dos Conselhos, no que diz 
respeito àquelas relativas ao número de participantes dos conselhos, percebe-se que: 
(1) a maior parte dos Conselhos apresenta este tipo de informação (94%, 93% e 96%, 
respectivamente) e (2) a maior parte possui entre 10 e 20 membros titulares.  

Embora seguindo esta mesma tendência, os Conselhos de Saúde chamam 
atenção, uma vez que 31% deles possuem de 21 a 30 membros e 14% possui entre 31 
a 40 membros, como mostram os dados da tabela a seguir.   
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Tabela 6 - Quantidade de Membros 

  CMS CMAS CMDCA Total 

  N % N % N % N % 

Menos de 10 0 0,00 1 3,45 4 8,89 5 4,07 

De 10 a 20 23 46,94 19 65,52 35 77,78 77 62,60 

De 21 a 30 15 30,61 3 10,34 4 8,89 22 17,89 

De 31 a 40 7 14,29 3 10,34 0 0,00 10 8,13 

De 41 a 50 1 2,04 1 3,45 0 0,00 2 1,63 

Com informação 46 93,88 27 93,10 43 95,56 116 94,31 

Sem informação 3 6,12 2 6,90 2 4,44 7 5,69 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

  

 No que diz respeito à paridade entre os segmentos no interior destes espaços, 
percebe-se que, além de a maioria dos Conselhos analisados apresentarem esta 
informação, a paridade ocorre também na maioria dos casos. Exceções, que não 
confirmam a regra, são os casos de sobre-representação sociedade civil no CMDCA 
(1) e sobre-representação do governo no CMAS (1).   

È importante ressaltar a diferença na paridade dos segmentos no interior dos 
Conselhos: enquanto na saúde, ela ocorre entre representantes dos usuários (50%) e 
dos demais segmentos, tais como prestadores, trabalhadores e governo (50%), nos 
demais casos, ela é exercida entre os representantes da sociedade civil (50%) e dos 
membros do governo (50%).    

Tabela 7 - Composição dos Conselhos   

  CMS CMAS CMDCA Total 
  N % N % N % N % 

50% G - 50% SC 0 0,00 24 82,76 40 88,89 64 52,03 
50% U -  50% divididos entre T, P e G 42 85,71 1 3,45 0 0,00 43 34,96 

60 % SC  - 40 % G 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 0,81 
60 % G  - 40% SC 0 0,00 1 3,45 0 0,00 1 0,81 

50 % U - 50 % divididos entre  G e P 4 8,16 0 0,00 0 0,00 4 3,25 
Divisão igual entre G, T e ENG 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 0,81 

Total Com informações 46 93,88 26 89,66 42 93,33 114 92,68 
Sem informações  3 6,12 3 10,34 3 6,67 9 7,32 

Total  49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil. 
Legenda: G – Governo; SC – Sociedade Civil; U – Usuários; P – Prestadores; T – Trabalhadores; ENG  – entidades não-governamentais 

 



69 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

Os Conselhos, de um modo geral, são estruturados em torno de uma 
presidência cuja importância é diretamente proporcional às funções que 
desempenham. No caso dos Conselhos analisados, a Tabela 8 mostra que, embora 
não tenhamos os dados para a maioria dos Conselhos analisados, naqueles que os 
possuem (entre 31 a 38 %), os presidentes têm a prerrogativa de desempatar qualquer 
conflito no interior destes espaços, bem como de decidir determinadas questões ad 
referendum. Portanto, a presidência concentra poder. Desta forma, saber quem ocupa a 
presidência e como chega ao cargo torna-se relevante para avaliarmos o processo 
democrático no interior destas instituições.  

Tabela 8 - Prerrogativas da Presidência 

  CMS CMAS CMDCA Total 

  N % N % N % N % 

Voto de minerva 7 14,3 10 34,5 7 15,6 24 19,5 

Deliberar AD REFERENDUN do plenário 6 12,2 1 3,45 2 4,44 9 7,32 

Voto de minerva mais deliberação AD REFERENDUN do plenário 2 4,08 0 0 6 13,3 8 6,5 

 Com informação  15 30,6 11 37,9 15 33,3 41 33,3 

Sem Informação 34 69,4 18 62,1 30 66,7 82 66,7 

 Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

     Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

Como a Tabela 9 mostra, os CMS apresentam uma diferença em relação aos 
outros dois conselhos. Neste caso, o CMS é o único que determina que apenas o 
Secretário Municipal de Saúde pode ocupar este cargo. Se, do ponto de vista da 
paridade, os CMSs discriminam positivamente os usuários, quando se trata da 
presidência, a discriminação é invertida, a favor do governo.  

Já havíamos chamado atenção para os efeitos perversos oriundos da indicação 
nata do Secretário de Saúde para ocupar o cargo de presidente do Conselho (Faria, 
2007; 2009). Este monopólio não só fere o princípio representativo, assentado no 
consentimento dos representados para com a liderança, seja ele por via eleitoral ou 
não, como configura, de antemão, a preponderância do governo frente aos demais 
segmentos que participam dos Conselhos.  

Destaca-se aqui uma novidade quando comparamos com os dados da 
pesquisa sobre Conselhos realizada nos municípios do Nordeste. Faria (2007), ao 
analisar os mesmos documentos para os municípios do Nordeste, mostrou que 52,4% 
dos Conselhos determinavam que a presidência seria ocupada pelo Secretário 
Municipal de Saúde. Esta pesquisa revela uma porcentagem de CMS 
consideravelmente menor: 31% dos CMSs.  Uma das explicações para esta mudança 
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pode ser encontrada na organização dos próprios Conselheiros que passaram a 
demandar alterações nesta regra.  Cortês et. al. (2009) mostram como, no nível federal, 
ocorreu tal mobilização que, por sua vez, levou à presidência do Conselho um 
representante dos trabalhadores eleito em plenário19. 

 Tabela 9 - Quem pode presidir o conselho 

  CMS CMAS CMDCA Total 

  N % N % N % N % 

Qualquer conselheiro eleito 24 48,98 22 75,86 37 82,22 83 67,48 

Qualquer conselheiro c/ alternância entre os segmentos 1 2,04 3 10,34 0 0,00 4 3,25 

Apenas Secretário 15 30,61 0 0,00 0 0,00 15 12,20 

Indicação do governo ou da mesa diretora 1 2,04 0 0,00 1 2,22 2 1,63 

Composição paritária 1 2,04 0 0,00 0 0,00 1 0,81 

Total com informação 42 85,71 25 86,21 38 84,44 105 85,37 

Sem informação 7 14,29 4 13,79 7 15,56 18 14,63 

Total 49 100 29 100 45 100 323 100 

  Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

No que diz respeito às regras sobre o processo de votação no interior dos 
Conselhos, observa-se que nem todos eles apresentam informações sobre elas, 
notadamente, os CMDCA (78%). Não obstante, dentre os que apresentam, a regra 
mais recorrente é a votação por maioria simples. 

Tabela 10 – Processo de votação 

  CMS   CMAS   CMDCA   Total   

  N % N % N % N % 

Maioria simples 27 55,10 15 51,72 7 15,56 49 39,84 

Maioria absoluta 6 12,24 2 6,90 2 4,44 10 8,13 

2/3 de aprovação 0 0,00 1 3,45 1 2,22 2 1,63 

Com Informação 33 67,35 18 62,07 10 22,22 61 49,59 

Sem informação 16 32,65 11 37,93 35 77,78 62 50,41 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

  Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 

 

 

19 Cortês et al. (2009) analisam não só esta mudança, mas também suas conseqüências para o processo 
decisório no Conselho e na política de saúde mais amplamente. 
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Além da regulação dos processos de tomada de decisão, os conselhos 
possuem regras que definem o processo de construção da pauta das reuniões e da sua 
alteração.  

Como se sabe, a pauta é composta pelos os assuntos a serem deliberados 
pelos Conselhos. Neste sentido, sua construção indica a capacidade dos atores de 
intervirem no processo decisório do Conselho. Uma pauta construída coletivamente, 
em plenário ou em órgãos colegiados, é uma boa preditora do grau de democratização 
interno destas instituições, uma vez que mais vozes estarão inseridas neste processo. 
Por outro lado, uma pauta construída somente pela presidência do conselho, 
independente do segmento que a ocupe, indica um grau de democratização mais 
baixo.  

Embora parte significativa dos RIs destes conselhos não possuam esta 
informação (42,3%), dentre aqueles que as possuem (57,7%), verifica-se que os CMSs 
são os que mais contam com a participação do plenário no processo de definição da 
pauta das reuniões (32,7%), seguidos de 22,5% cuja a pauta é definida pelos órgãos 
colegiados, sejam eles, Mesa Diretora, Secretaria Executiva e/ou Comissões 
Temáticas. No que diz respeito aos CMDCA, 42,2% afirmam ter a pauta definida 
pelos órgãos colegiados - Secretaria Executiva, Mesa Diretora ou Diretoria e apenas 
6,7% definem sua pauta em plenário.  

Dos CMAS que possuem estas informações, 13,8 % afirmam ter a pauta 
definida por Conselheiros em reunião, 13,9% têm a pauta definida pelos conselheiros 
e aprovada pela diretoria ou pela presidência, 24, 1% a definem via seus órgãos 
colegiados.  

Embora existam poucos casos onde a pauta é definida somente pelo 
presidente, o Conselho onde esta prática ainda é comum é o CMS (10%). 

Tabela 11 - Quem define a pauta 

  CMS CMAS CMDCA Total 
  N % N % N % N % 

Definição em reunião  16 32,65 4 13,79 3 6,67 23 18,70 
Presidente 5 10,20 1 3,45 2 4,44 8 6,50 

Mesa diretoria/ Sec. Executiva  5 10,20 6 20,69 18 40,00 29 23,58 
Conselheiro, Mesa Diretora, Secretaria Executiva e/ou Comissões 3 6,12 1 3,45 0 0,00 4 3,25 

Conselheiros c/ aprovação Diretoria ou Presidência 3 6,12 3 10,34 0 0,00 6 4,88 
Diretoria/Presidência c/ aprovação de Conselheiros 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 0,81 

Com informação  32 65,31 15 51,72 24 53,33 71 57,72 
Sem informação  17 34,69 14 48,28 21 46,67 52 42,28 

Total  49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no  Brasil 
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Parte dos conselhos também prevê, em seus RIs, o processo de alteração da 
pauta. Nestes casos, a Assistência Social possui regras mais flexíveis: 44,8% dos 
CMAS podem ter a pauta alterada mediante iniciativa de conselheiros durante a 
reunião, desde que esta proposta seja aceita em plenária. 28,6% dos CMS e apenas 
13,4% dos CMDCA apresentam esta mesma regra. 

Tabela 12 - Mudança de pauta 

  CMS CMAS CMDCA Total 

 N % N % N % N % 

Conselheiros na reunião 1 2,04 1 3,45 4 8,89 6 4,88 

Conselheiros ou Secretaria durante a reunião com aprovação 13 26,53 13 44,83 4 8,89 30 24,39 

Conselheiros antes da reunião com a secretaria executiva/mesa diretora 1 2,04 0 0,00 2 4,44 3 2,44 

Coordenador/presidente 0 0,00 0 0,00 4 8,89 4 3,25 

Moções, denúncias, indicação ou requerimento ou urgência 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 0,81 

Com informação 15 30,61 14 48,28 15 33,33 44 35,77 

Sem informação 34 69,39 15 51,72 30 66,67 79 64,23 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

 Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil   
 

Por fim, os Conselhos apresentam também regras relativas ao processo de 
alteração dos seus RIs. Esta dinâmica importa uma vez que as práticas dos Conselhos 
são reguladas formalmente pelos seus regimentos internos. Como já apontado, desde 
a sua criação, estas instituições estão passando por modificações recorrentes. Neste 
sentido, saber quem as fazem, e como, se torna importante. 

Os dados da Tabela 12 mostram que, dos RIs com esta informação (69%), a 
prerrogativa de mudança do Regimento é, em sua grande maioria, dos Conselheiros. 
O que varia é a forma, ou seja, com ou sem proporcionalidade de proposição e 
aprovação dos atores, apontando assim para a presença de um maior, ou menor, rigor 
na possibilidade de mudança do RI. 
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Tabela 13 - Regras de modificação do RI 

  CMS CMAS CMDCA Total  
  N % N % N % N % 

Conselheiros c/ proporção de proposição e aprovação 4 8,16 2 6,9 7 15,6 13 10,6 
Conselheiros c/ proporção de aprovação 20 40,8 18 62,1 18 40 56 45,5 
Conselheiros c/ proporção de proposição 0 0 0 0 1 2,22 1 0,81 

Presidência/Diretor/Conselheiro c/ proporção de aprovação 0 0 1 3,45 1 2,22 2 1,63 
Conselheiros s/critérios e proporção 11 22,4 2 6,9 0 0 13 10,6 

Com informação 35 71,4 23 79,3 27 60 85 69,1 
Sem informação  14 28,6 6 20,7 18 40 38 30,9 

Total  49 100 29 100 45 100 123 100 

Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 

(2.1.3)  Representação nos Conselhos  

No que concerne à composição dos conselhos, além das normas sobre os 
segmentos que fazem parte dos Conselhos e sua paridade (Tabela 7), existem também 
regras que regulam a definição das entidades, ou dos membros destas, que 
representarão cada um destes segmentos. 

É possível, portanto, avaliar a representação por meio perceber da existência 
ou não de critérios pré-definidos para a representação e como esta definição ocorre. 
Não se trata, portanto, de tentar aferir a motivação que gera a representação - 
afinidade, identidade e/ou interesse – tema atualmente muito debatido nas pesquisas 
sobre instituições participativas (Avritzer, 2007; Luchmann, 2007; Lavalle et. al, 2006; 
Coelho, 2004). 

A primeira regra a ser analisada refere-se aos critérios que orientam os 
processos de definição dos representantes do segmento sociedade civil. Para entender 
este processo, trabalhamos com informações sobre as regras que delimitam as 
categorias que podem concorrer a uma vaga nos conselhos. Por categoria entende-se 
o tipo de entidade e temática de envolvimento. Por exemplo, considera-se que a 
categoria está definida quando o RI ou as Leis de Criação ou Alteração definem, no 
capítulo destinado a composição do conselho, que uma das vagas é destinada para 
“Associações de Portadores de Deficiências e Patologias Crônicas” ou para 
“Entidades de Aposentados”, independentemente de quais associações ou entidades 
serão escolhidas. 

Como veremos, os Conselhos, em sua maioria, especificam quem deverá 
representar os segmentos. No caso da sociedade civil, quais tipos de entidades a 
representarão e, no interior deles, quais categorias assumirão a representação, 
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constituindo, assim, uma prática de mandato imperativo20, como já chamou atenção 
Coelho (2004) para o CMS de São Paulo.  

Na pesquisa em questão, 83,7% dos Conselhos Municipais da Saúde 
especificam, em seus RIs, as categorias de entidades que podem pleitear as vagas 
destinadas para os usuários, como mostram os dados da Tabela 1421.  

No caso dos CMAS e dos CMDCA, a previsão das categorias das entidades 
representantes da sociedade civil é menos freqüente: 55,17% no caso dos CMAS e 
24,44% no caso dos CMDCA. 

O fato de os CMDCA apresentarem uma porcentagem tão mais baixa de 
previsão de categorias de entidades representantes da sociedade civil pode ser 
analisado de duas formas: como baixa formalidade destes Conselhos ou como sinal de 
uma pluralização da representação. Neste último caso, a ausência de definição prévia 
das categorias pode ser vista como uma possibilidade de diferentes vozes estarem 
disputando o lugar de representante nestes Conselhos. 

Tabela 14 - Previsão de categoria de entidades representantes da sociedade civil 

  CMS CMAS CMDCA 

  N % N % N % 

Sim 41 83,67 16 55,17 11 24,44 

Não 8 16,33 13 44,83 34 75,56 

Total  49 100 29 100 45 100 

  Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

Observamos também a forma como são definidos os Conselheiros que 
representarão o segmento da sociedade civil através das entidades.  

Os dados da Tabela 15 apontam para uma variedade de formas através das 
quais os Conselheiros chegam ao papel de representante. Eleitos em fóruns próprios e 
em entidades constituem 40% dos casos, seguido de 30% de indicados na entidade e 
em assembléias ou em fóruns próprios. Menos de 1% dos representantes da 

 

20 Este tipo de mandato, ao contrário do mandato independente, pressupõe uma identificação clara entre o 
representante e o representado (Ver Bobbio, 1989; Manin, 1997; Urbinatti, 2006).  
 
21 Estes dados fazem referência às vagas destinadas para sociedade civil no caso dos CMAS e CMDCA e às 
vagas reservadas para os usuários no caso do CMS.  
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sociedade civil são indicados pelo executivo. Independente da forma como chegam ao 
papel de representantes - se eleitos ou indicados – percebe-se uma incidência grande 
de Conselhos cuja representação da sociedade civil se constitui nos fóruns das 
entidades envolvidas nas políticas.  

Tabela 15 - Como são definidos os conselheiros representantes da sociedade civil 

 CMS CMAS CMDCA Total 

 N % N % N % N % 

Eleitas em fórum próprio 7 14,29 11 37,93 17 37,78 35 28,46 

Eleita na entidade 6 12,24 5 17,24 3 6,67 14 11,38 

Indicada na entidade 15 30,61 4 13,79 11 24,44 30 24,39 

Indicado em Assembléia ou em fórum próprio 2 4,08 5 17,24 0 0,00 7 5,69 

indicado pelo executivo 1 2,04 0 0,00 0 0,00 1 0,81 

representante deve ser eleito entre seus pares 2 4,08 0 0,00 0 0,00 2 1,63 

indicado na entidade e/ou pelo executivo 1 2,04 0 0,00 0 0,00 1 0,81 

indicados conforme a ata da conferencia 1 2,04 0 0,00 0 0,00 1 0,81 

Total com informação 35 71,43 25 86,21 31 68,89 91 73,98 

Total sem informação 14 28,6 4 13,8 14 31,11 32 26,02 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

   Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 

É interessante perceber que, ao contrário dos representantes do segmento da 
sociedade civil, os representantes do Executivo são, em sua maioria, indicados pelo 
executivo (59,3%) como atestam os dados da Tabela 16.  

Os CMAS são os que mais apresentam conselheiros indicados pelo Executivo (83%), 
seguidos pelos CMDCA (60%) e, por fim, os CMS (45%). 
 

Tabela 16 - Como são definidos os conselheiros representantes do executivo 

 CMS  CMAS  CMDCA    

 N % N % N % N % 

Indicado pelo executivo 22 44,9 24 82,8 27 60 73 59,3 

Eleito em fórum ou conferencia 1 2,04 0 0 0 0 1 0,81 

Indicado pela entidade 2 4,08 0 0 2 4,44 4 3,25 

Com informação 25 51 24 82,8 29 64,4 78 63,4 

Sem informação 24 49 5 17,2 16 35,6 45 36,6 

Total 49 100 29 100 45 100 123 100 

      Fonte: PRODEP - Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
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(3) A guisa de conclusão: análise comparativa dos conselhos 
municipais de políticas públicas 

Uma vez constado o processo de consolidação das instituições intermediárias no 
Brasil contemporâneo, buscou–se, neste artigo, analisar, apoiando-se na literatura 
nacional e internacional, um conjunto de variáveis que podem incidir na capacidade 
inclusiva destas mesmas instituições. Esta análise ressaltou as múltiplas determinações 
deste mesmo processo, ou seja, variáveis relativas ao desenho institucional, ao 
contexto, bem como variáveis políticas importam para a efetividade inclusiva – 
vocalização e decisão – dos Conselhos de Políticas Públicas. 

Ao analisarmos particularmente as variáveis institucionais, objeto específico 
deste artigo, elencamos um conjunto de regras e procedimentos, considerados 
teoricamente relevantes, que nos permitiu perceber os graus de institucionalização, 
democratização e representação que os 123 Conselhos analisados se encontram. 

Como já mencionado, o grau de institucionalização refere-se diretamente à 
formalidade dos conselhos no que tange ao ordenamento do seu funcionamento. O 
grau de democratização preocupa-se com o potencial democratizante destas instituições. 
Assim, a existência ou não de uma pluralidade de segmentos, bem como de uma 
distribuição equilibrada de poderes entre eles pressupõe uma democratização interna 
maior destas instituições. O grau de representação trata da presença ou não de critérios de 
definição de quem pode pleitear acento nos conselhos, o qual nos permitiu aferir quais 
segmentos são representados e sobre quais mecanismos eles adquirem presença nestas 
instituições – seja eleição, indicação, sorteio, regras pré-estabelecidas nos RI etc. 

O quadro a seguir mostra as variáveis analisadas e a proporção de presença 
em cada tipo de Conselho.  
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Regras Selecionadas 
CMS 

(% com informação) 
CMAS 

 (% com informação) 
CMDCA 

 (% com informação) 
Total  

Ano de Criação do Conselho 85,71 93,10 93,33 90,2 

Anos de Criação do RI em vigor 61,22 62,07 53,33 58,5 

Mesa Diretora 75,5 89,7 91,1 84,6 

Secretaria Executiva 91,8 89,7 91,1 91,1 

Câmaras/Comissões 83,7 89,7 75,6 82,1 

Conferência Municipal 75,5 89,7 28,9 61,8 

Freqüência de realização das reuniões 89,80 93,10 66,67 82,1 

Número de Membros 93,88 93,10 95,56 94,3 

Composição dos Conselhos  93,88 89,66 93,33 92,7 

Prerrogativas da Presidência 69,4 62,1 66,7 33,3 

Quem pode presidir o conselho 85,71 86,21 84,44 85,4 

Processo de votação   67,35 62,07 22,22 49,6 

Quem define a pauta 65,31 51,72 53,33 57,7 

Mudança de pauta 30,61 48,28 33,33 35,8 

Regras de modificação do RI 71,4 79,3 60 69,1 

Previsão de categoria de entidades 
representantes da sociedade civil 

83,67 55,17 24,44 - 

Como são definidos os conselheiros 
representantes da sociedade civil 

71,43 86,21 68,89 74,0 

Como são definidos os conselheiros 
representantes do executivo 

51 82,8 64,4 63,4 

 Quadro 1: Tipo de regras e porcentagem de presença 

 

No que diz respeito ao Grau de Institucionalização, considerando a presença ou 
não das variáveis elencadas, constata-se que os três tipos de Conselhos apresentam, 
numericamente falando, informações razoáveis relativas ao Ano de Criação do 
Conselho (90,3%), ao Ano do Regimento Interno em vigor (59%), à Estrutura 
Organizacional (entre 68% a 91%) e à Freqüência de realização das reuniões (82%).  

A variação na presença destas variáveis, localizando tais conselhos no grau 
médio de institucionalização, não é responsabilidade de apenas um tipo Conselho dado 
que nenhum deles conta com a presença de todas as variáveis analisadas como 
mostram as porcentagens no quadro acima. Não obstante, os dados revelam que 47% 
dos CMDCA não possuem informações relativas ao Ano de Criação do Regimento 
Interno em vigor, bem como 43% deles não possuem informações relativas à 
freqüência de realização de suas reuniões. Isto mostra que, comparativamente, os 
CMDCA caracterizam-se por um grau de institucionalização mais baixo que os 
demais. Além da análise sobre a presença ou não destas variáveis, quando analisamos 
a Estrutura Organizacional dos Conselhos, os CMDCA possuem, comparativamente, 
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uma presença menor de Câmaras ou Comissões Técnicas (76%) e de informações 
relativas à realização de Conferências (29%).  

Quanto ao Grau de Democratização, os três tipos de Conselhos contam com 
uma presença significativa de informações relativas ao número de membros (94,3%), à 
paridade entre os segmentos (93%), a quem pode presidir o Conselho (85,3%), ao 
processo de votação (50%), a quem pode definir a pauta (58%) e às regras de 
modificação do RI (69%).  

Contudo, os documentos analisados apresentam porcentagens baixas de 
presença para as prerrogativas da presidência (33,3%), o processo de votação (50%) e 
para o processo de mudança de pauta (36%). 

A ausência de informações sobre as prerrogativas da presidência chama 
atenção uma vez que este cargo concentra poderes tais como a utilização do voto 
minerva, o poder de decisão ad referendum, o poder de vetar deteminados assuntos de 
pauta, de homologar ou não certas decisões do plenário, etc. (Tatagiba, 2004; 
Schevisbiski, 2009). Desta forma, não definir claramente as perrogativas da presidência 
compromete o grau de democratização interno destas instituições uma vez que o 
presidente poderá concentrar mais poderes do que aqueles que já lhe são atribuídos.  

Isto vale também para a ausência de informações sobre quem define a 
mudança de pauta. A pauta se configura como um guia dos temas debatidos no 
Conselho, incidindo, assim, diretamente sobre o processo de vocalização e formação 
de agenda , ou seja, no processo inclusivo. Embora existam dados razoáveis sobre 
quem define a pauta, 42% dos Conselhos ainda não apresentam tal informação.  Isto 
somado a ausência de regras sobre quem pode mudar a pauta compromete, com 
certeza,  o processo inclusivo dos Conselhos. 

Um outro ponto a ser observado diz respeito aos dados sobre o processo de 
votação nestas instituições. Como mostra o quadro acima, 50 % dos documentos 
destes Conselhos apresentatam tal informação e os outros 50% não as contêm. No 
CMDCA, esta informação está presente em apenas 22% dos conselhos analisados. 

Pode-se concluir, portanto, que o baixo nível de presença de regras 
consideradas importantes compromete o Grau de Democratização dos Conselhos, 
localizando-os no grau médio de democratização. As ausências discutidas mostram que, no 
que se refere ao processo decisório, muitos dos Conselhos analisados encontram-se 
ainda em processo de formalização. Destaca-se aqui, novamente, o CMDCA, embora 
com menos frequência do que no grau de institucionalização. Não obstante, é 
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importante ressaltar que, qualitativamente, para determinadas regras, como aquelas 
referentes a quem pode presidir o Conselho, vimos que os CMDCA, assim como os 
CMAS são mais democráticos do que os CMS, apesar das mudanças institucionais 
pelas quais passaram este Conselho nos últimos anos, como já ressaltado. 

Quanto ao grau de representação, chamamos atenção que, para além das 
regras sobre composição e paridade dos membros e segmentos presentes nos 
Conselhos, este grau é compostos também pela presença ou ausência de regras 
referentes à definição das entidades e das categorias de entidades que têm acento 
nestas instituições e a forma como são escolhidas.  

Tanto as regras sobre a composição dos Conselhos, como sobre a paridade 
dos segmentos nestas instituições encontram-se presentes e bem definidas nos 
documentos analisados: 94% e 93% dos Conselhos analisados apresentam 
respectivamente esta informação. Os dados das Tabelas 6 e 7 mostram que os três 
tipos de Conselhos são espaços que apresentam, formalmente, regras definidas sobre 
a proporcionalidade entre os segmentos. 

No que diz respeito à presença de regras sobre categorias de entidades que 
representam a sociedade civil, pode-se afirmar que os três tipos de Conselhos as 
possuem, embora em proporções muito diferentes: 84% nos CMS, 55% no CMAS e 
apenas 24% no CMDCA. Este dado, como já ressaltado, atesta certo controle sobre 
quais categorias da sociedade civil devem ter acento nos Conselhos, notadamente no 
CMS, seguido em menor proporção do CMAS. Percebe-se, também, que 74% dos 
Conselhos analisados possuem informações sobre como são definidos os 
representantes da sociedade civil e 63% possuem informações sobre a definição dos 
representantes do executivo. Neste último caso, os CMS e o CMDCA são os que 
menos apresentam tal informação: 49% e 37%, respectivamente. 

Os dados apontam para um grau médio de representação dos Conselhos analisados 
dado que nem todas as variáveis selecionadas estão presentes nos documentos 
analisados. Mais uma vez, como mostram os dados do quadro acima, os CMDCA são 
os conselhos que menos possuem regras relativas à previsão de categorias de 
entidades representantes da sociedade civil e à definição dos representantes da 
sociedade civil.  

Uma explicação para o caráter menos formalizado do CMDCA, considerando 
somente a porcentagem de presença ou ausência das regras elencadas, pode ser 
encontrada nas suas próprias características setoriais, ou seja, o fato de não possuir, 
por exemplo, um Ministério ou Secretaria de governo própria, com dotação 
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orçamentária própria; não estar organizado como um sistema único, como as áreas de 
saúde e, mais recentemente, de assistência social; o fato de ser uma política que 
depende da ação de um conjunto mais amplo de outras políticas. Todas estas 
características da política de direitos da criança e do adolescente podem estar 
impactando a capacidade dos conselhos de se organizarem formalmente. Se assim for, 
é possível sustentar, seguindo nossa hipótese de trabalho, que as características 
setoriais da política em análise impactam o desempenho institucional da mesma que, 
por sua vez, irá determinar, juntamente com as outras variáveis analisadas, sua 
capacidade inclusiva.  

Não obstante, é importante ressaltar que, em todos os Conselhos analisados 
encontramos algum padrão de informalidade. A Tabela 3,  que discorre sobre o  ano 
de criação do RI em vigor, mostra uma concentração significativa de Conselhos no 
período de 2001 a 200822. Isto indica como já apontado, que estas  instituições ainda 
estão passando por mudanças no seu ordenamento institucional. Este dado justifica a 
localização que eles ocupam nos três graus apresentados e mostra, simultaneamente, 
que estes arranjos ainda estão em busca uma identidade institucional mais definida. 
Acreditamos que a qualidade desta dependerá das relações entre as próprias variáveis 
analisadas, ou seja, das relações entre o desenho institucional e a realidade política, 
social e administrativa na qual ele está inserido.  

 

22 Ver pág. 12. 
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Assistência Social 
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 Estado brasileiro tem produzido um conjunto de inovações normativas e 
institucionais que têm despertado o interesse de estudiosos de diversos 
campos do conhecimento e de diversas áreas temáticas. Duas inovações se 

apresentam muito significativas, pois sua concretização tem produzido alterações 
profundas no próprio Estado e, também, na sociedade. Uma primeira trata da 
democratização da gestão estatal, expressa na introdução do direito de participação da 
sociedade civil na formulação e no controle de diversas políticas públicas, o que tem 
se traduzido na criação de instituições vinculadas ao Poder Executivo, nos três níveis 
da federação, como conselhos, comitês, comissões, dentre outros. Isso tem 
provocado mudanças no padrão de decisão das burocracias e dos gestores públicos, 
levando-os a submeter suas propostas de política à colegiados cuja composição inclui 
representantes de segmentos da sociedade civil, assim como submeter-se ao controle 
desses colegiados, algo impensável numa administração estritamente burocrática, cujas 
decisões são mais técnicas e gerenciais e menos políticas. 

Uma segunda inovação relevante foi o reconhecimento constitucional do 
direito dos cidadãos brasileiros à proteção social pública, não contributiva, expressa na 
política de assistência social. Isso traz mudanças importantes para essa área, cujas 
ações eram, até então, desenvolvidas por organizações sociais, de cunho filantrópico 
e/ou religioso, com ações pontuais e desarticuladas do governo federal e dos demais 

O 
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níveis de governo23. Na atual Carta Magna, a assistência social integra o sistema da 
seguridade social brasileiro, juntamente com a previdência e a saúde, sistema que tem 
por finalidade assegurar a proteção social aos seus cidadãos que, por motivos variados 
(doença, acidente, invalidez, aposentadoria, abandono etc.) encontram-se em situações 
de vulnerabilidade ou risco social e necessitam do apoio provisório ou permanente do 
Estado. Neste tripé, a assistência social é a política que deve ofertar ações de proteção 
social inclusivas, sem a exigência de qualquer contribuição prévia (como é na 
previdência), cujos beneficiários não são previamente selecionados, ou seja, devem 
alcançar as pessoas que necessitarem.  Além de institucionalizar a área da assistência 
social como política pública, o artigo 204 da Constituição propugna, em seu inciso II, 
que uma das suas diretrizes é a “participação da população, por meio de organizações 
representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”, o que 
inscreve a participação como direito do cidadão e dever do Estado.  

A assistência social, portanto, tanto é uma inovação como política pública de 
responsabilidade do Estado, quanto traz para sua própria estrutura normativa a 
previsão da democratização de sua gestão. Essas diretrizes foram asseguradas na Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), de 1993, e, associadas ao processo de 
descentralização que orientou a reorganização do Estado brasileiro, se traduziram na 
criação de conselhos de assistência social nos três níveis de governo, complementados 
por conferências periódicas. Mais recentemente, em 2005, foi criado e iniciou-se a 
implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que se estrutura a partir 
de pactos estabelecidos pelos entes federados de modo a tentar assegurar a ações 
coordenadas entre eles. Portanto, desde 1993 a área da assistência social tem sido 
fortemente impulsionada por orientações normativas que alteram o padrão de 
prestação dos serviços, a relação entre os níveis da federação e entre gestores, 
prestadores de serviços e usuários, dentre tantos outros aspectos.  

Chama atenção, nesse Sistema, a complexa rede de espaços de deliberação 
que o constituem e que vão desde os Fóruns, em que a participação é franqueada a 
todos os interessados, as Conferências, em que a participação é mais restrita (apenas 

 

23 Os artigos 203 e 204 da Constituição Federal de 1988 instituem a assistência social como política pública, 
direito dos cidadãos e responsabilidade do Estado. Até então, a assistência pública era prestada por órgãos 
como a Legião Brasileira de Assistência – LBA, a Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor – FUNABEM 
e o Ministério da Previdência e Assistência Social – MPAS, que desenvolviam ações desarticuladas, assim como 
o eram as ações de iniciativa de governos estaduais e municipais. Além disto, o campo da assistência social, 
historicamente, tem sido área de atuação de instituições de diversas denominações religiosas, mas 
especialmente da Igreja Católica, que desde o período colonial implantou abrigos para órfãos e idosos, assim 
como ambulatórios e outras instituições para atenção à saúde dos segmentos vulneráveis da população. 
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para delegados e convidados) e associada com deliberações acerca de aspectos mais 
gerais e de longo prazo da política, as Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite, 
que reúnem somente os gestores dos níveis de governo e visam coordenar as suas 
ações por meio de pactos amplamente negociados, os Conselhos, estruturas 
permanentes, vinculadas ao gestor (geralmente o órgão responsável pela política no 
estado e no município), com natureza deliberativa e composição paritária entre 
representantes do governo e da sociedade civil, que têm como objetivo possibilitar a 
participação da sociedade, por meio de organizações e associações civis, na 
formulação da política e no controle de suas ações.  

Esse Sistema Deliberativo (Hendriks, 2002; 2006), associado às determinações 
legais e normativas oriundas do nível federal (Ministério e Conselho Nacional) quanto 
à regulação das ações da área e dos papéis dos agentes públicos e privados, nos três 
níveis de governo, encontram contextos locais muito diversificados e que podem se 
mostrar menos ou mais favoráveis a tamanhas inovações. Dois aspectos são 
relevantes, nesse caso: a presença de uma cultura política elitista e conservadora, que 
não aceita facilmente a ampliação da participação popular nas decisões públicas, 
especialmente quando se trata da inclusão política de grupos que têm sido excluídos 
desse processo a longa data em função de suas condições socioeconômicas, que 
constituem os usuários da assistência social. Um segundo aspecto, e interligado ao 
primeiro, é a percepção liberal (que se tornou senso comum) de que as condições 
socioeconômicas dos indivíduos são decorrência de sua inabilidade ou incapacidade 
de adaptação ao mercado de trabalho, o que individualiza os problemas sociais, coloca 
nos indivíduos e suas redes pessoais a solução desses problemas e isenta o Estão de 
responsabilidades na alteração desse quadro. A afirmação da assistência social como 
política pública implica na determinação de que o Estado seja responsável pela 
inclusão social desses segmentos vulneráveis, o que vai de encontro à cultura da 
incapacidade individual e que tem se resvalado, em último caso, em ações paternalistas 
por parte dos governos e relações clientelistas entre usuários e membros do Estado. 

Assim sendo, implantar espaços inclusivos de deliberação pública, que 
venham a ampliar a democracia, é um duplo desafio para a área da assistência social: o 
de propiciar inclusão social e inclusão política. As características deliberativas dos 
conselhos apontam para a importância que a “voz” adquiriu na política 
contemporânea, considerada por muitos autores como a essência da ação política 
contemporânea. É por meio da presença vocal, ou seja, da expressão e da 
argumentação, que os participantes dos conselhos podem apresentar os temas que 
consideram relevantes para o debate público, as opiniões que perpassam os diferentes 
segmentos acerca desses temas, os anseios quanto às prioridades na área da política 
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pública, enfim, discutir e, quiçá, produzir acordos públicos que repercutem na 
sociedade como um todo, na policy community24 da área e nos usuários em particular. 

A natureza deliberativa dos conselhos de assistência social indica a 
possibilidade de analisá-los tendo como referência a teoria da democracia deliberativa, 
uma vez que a participação está associada à deliberação sobre a política. A teoria 
deliberativa tem como um de seus pressupostos que o voto, o voto, ou a manifestação 
de preferências, é precedido por processos públicos de exposição e debate de idéias 
que contribuem para a formação e/ou a mudanças das preferências, o que possibilita a 
ação reflexiva e cooperada. Também considera que a legitimidade das decisões 
decorre da participação das pessoas que estarão sujeitas à elas no processo que as 
produz e que os procedimentos que organizam a deliberação devem possibilitar o uso 
do raciocínio e da argumentação pública, da cooperação e da justificação das decisões 
por meio de razões mutuamente aceitáveis e acessíveis a todos. Associado a esse 
pressuposto da publicidade, estão os da pluralidade e da igualdade deliberativa, que 
postulam que os diferentes pontos de vista e interesses envolvidos na deliberação 
devem ter a mesma oportunidade de expressar-se (Bohman, 1996, Gutmann & 
Thompson, 2004). 

Na perspectiva deliberativa, há condições mínimas que possibilitam a 
deliberação, como a igualdade entre os participantes, expressa em níveis eqüitativos de 
recursos como talento, status e poder. No entanto, a desigualdade é uma situação que 
perpassa a maioria dos processos deliberativos e, para os teóricos deliberacionistas, a 
vantagem da deliberação sobre a agregação estaria na exposição da desigualdade à 
crítica pública e na possibilidade da criação de condições mais justas no futuro 
(Thompson, 2008). Quanto à publicidade, a condição é que o processo deliberativo 
deve ser aberto ao escrutínio dos cidadãos, diretamente ou por meio da mídia 
(Chambers, 2005). A premissa é que a defesa de preferências perante uma ampla 
audiência levaria ao apelo a princípios mais generalizantes e a se levar em conta, 
seriamente, a perspectiva dos oponentes. O risco, nessas condições, é o uso de razões 
plebiscitárias que comprometam a qualidade argumentativa, essa considerada mais 
presente em deliberações com pouca ou nenhuma publicidade. 

 

24 O termo policy community foi formulado por Kingdon (1995) para designar as comunidades de políticas 
públicas compostas por atores orgânicos de certa área de política, pertencentes ou não ao governo e que têm 
em comum o interesse e a preocupação com as questões e os problemas dessa área. A interação entre eles 
independe de algum evento que os mobilize e possibilita que conheçam as idéias e propostas uns dos outros. 
Essas comunidades variam no grau de fragmentação e abertura, mas têm em comum o fato de acolherem 
diferentes idéias e propostas, debatê-las, avaliá-las, descartá-las ou não, alterá-las, aperfeiçoá-las, advogá-las em 
público 
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Há, também, as condições institucionais, demonstradas por estudos sobre a 
deliberação dos cidadãos nos mecanismos de formulação de políticas públicas, que 
apontam que as diferenças nos arranjos institucionais ajudam a explicar as diferenças 
nos padrões de interação e participação (Avritzer, 2007 e neste livro; Faria, 2007 e 
neste livro; Lavalle, et all, 2004; Lughmann, 2005). Há, ainda, as condições culturais, ou 
seja, a existência de algum consenso cultural a respeito de um conjunto de valores que 
possibilitam a deliberação. Essa não seria possível, por exemplo, em sociedades 
altamente segmentadas e em disputas internacionais, em que há profundas diferenças 
culturais sobre como lidar com discordâncias fundamentais (Thompson, 2008). 

O estudo de conselhos municipais de assistência social (CMAS) buscou 
desvendar até que ponto esses espaços são capazes de propiciar a influência dos atores 
da sociedade civil na formulação da política de assistência social no nível municipal25, 
bem como controle democrático autêntico dessa política, isto é, verificar o êxito dos 
CMAS no que concerne à participação e à deliberação dos atores sociais, ou seja, o 
grau de efetividade deliberativa dos conselhos. Por efetividade deliberativa entende-se 
“a capacidade efetiva dessas instituições influenciarem, controlarem e decidirem sobre 
determinada política pública, expressa na institucionalização dos procedimentos, na 
pluralidade da composição, na deliberação pública e inclusiva, na proposição de novos 
temas, na decisão sobre as ações públicas e no controle sobre essas ações” (Cunha, 
2007; 2009). 

A primeira seção apresenta algumas considerações metodológicas acerca do 
trabalho de pesquisa que produziu os dados utilizados nesse capítulo e, em seguida, os 
resultados relacionados à capacidade de vocalização dos membros dos CMAS, ou seja, 
de apresentar razões, expressar-se e argumentar publicamente. A segunda seção trata 
da capacidade de agenda dos segmentos que compõem os conselhos, que indica a 
possibilidade de colocar na pauta os temas que são considerados relevantes por 
determinados grupos ou segmentos sociais. Na terceira seção são apresentadas as 
decisões tomadas pelos conselhos para a área da assistência social e, por fim, verifica-

 

25 O nível municipal tem sido considerado pelos estudiosos da participação como 

aquele que possibilita o efetivo exercício do direito à participação política (KOGA, 

2003; LUBAMBO E COÊLHO, 2005; FARIA, 2005). 
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se a efetividade deliberativa dos CMAS estudados  conforme sua posição quanto às 
variáveis analisadas26. 

A inclusão deliberativa nos CMAS 

Para a apreensão da deliberação que ocorre nos conselhos, foram analisadas 
as atas27 das reuniões ordinárias e extraordinárias doas anos de 2003 a 2007, de cinco 
conselhos de capitais das regiões Sul e Sudeste – Belo Horizonte, Florianópolis, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo – e de cinco conselhos de cidades do interior com 
mais de 100.00 habitantes – Anápolis, Blumenau, Campinas, Juiz de Fora e Montes 
Claros – aqui, incluída uma cidade da Região Centro-Oeste. A análise buscou 
comparar a deliberação nos conselhos das capitais com os das cidades do interior e, 
para isso, buscou-se compreender o conteúdo das falas de cada ator, consideradas 
como unidade de análise28, observando-se os emissores das falas, os temas que foram 
tratados, as decisões tomadas e os tipos de falas.  

A codificação utilizada para a classificação e análise das atas já havia sido 
testada em pesquisas anteriores do PRODEP e a categorização e quantificação das 
informações foi feita com a utilização do software Atlas.ti 5.0. Para o tratamento dos 
resultados foram utilizados procedimentos qualitativos – que focam a presença ou 
ausência de determinado conteúdo – e quantitativos – que visam verificar a freqüência 
das características do conteúdo – de modo a produzir inferências e interpretações. Os 
conselhos analisados apresentaram, em sua maioria, atas completas ou resumidas e 
registradas em meio eletrônico. Uma vez que o número de atas analisadas não é o 

 

26 Agradeço à Debora Almeida, Uriella Ribeiro e aos vários pesquisadores juniores do PRODEP / UFMG 
que estiveram diretamente envolvidos na longa e exaustiva preparação dos dados utilizados nesse capítulo. 
27 O trabalho com as atas é, sempre, desafiador. Um primeiro desafio é encontrá-las! Um segundo é que, como 
não há um padrão predefinido para o registro das reuniões, elas diferem entre si conforme quem as redige ou a 
técnica de registro, ou mesmo conforme a compreensão dos conselheiros quanto à relevância desse 
documento, havendo diferentes tipos de atas: atas completas, que registram todas as falas; atas resumidas, que 
contêm as principais deliberações da reunião; atas sumarizadas, que sucintamente relacionam os temas tratados 
nas reuniões. Um terceiro desafio diz respeito à possibilidade de interferência ou de interpretação da pessoa que 
redige a ata e, nesse sentido, pressupõe-se que a mediação ao ato da fala, realizada pelo redator, não 
compromete o conteúdo das atas, uma vez que todas elas são aprovadas pelos conselheiros. 
28 Foram analisados cerca de 15.589 atos de fala, sendo: 1.392 de 58 atas do CMAS de Belo Horizonte, 7.295 
de 98 atas de Porto Alegre, 1.063 de 86 atas de São Paulo, 1.374 de 49 atas de Florianópolis, 1.452 de 56 atas do 
Rio de Janeiro, 296 de 36 atas de Anápolis, 1.621 de 60 atas de Blumenau,1.096 de 71 atas de Campinas, 395 
falas de 24 atas de Juiz de Fora e 411 de 31 atas de Montes Claros. 
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mesmo para todos os conselhos, a análise da deliberação considerará as diferenças 
percentuais entre eles. 

O termo “deliberação” comporta duas conotações, ambas relevantes para o 
estudo dos CMAS: enquanto processo de debate, que propicia a apresentação de 
argumentos e a troca de razões, e enquanto momento decisório, aspecto importante 
relacionado à conclusão dos debates (Avritzer, 2000). Ambos são processos que 
podem (e, a princípio) devem estar presentes nos conselhos, que têm, por definição 
legal, natureza deliberativa. 

Teóricos deliberacionistas consideram que a publicidade é um dos princípios 
que deve orientar os processos deliberativos e o princípio se refere tanto ao espaço 
social onde deve ocorrer a deliberação, os procedimentos e os meios do debate e da 
decisão, quanto a natureza das razões oferecidas (Bohman, 1996; Gutmann e 
Thompson, 2000, 2004; Petit, 2003). Quanto ao primeiro aspecto, pôde-se observar 
que nos CMAS a publicidade é assegurada por reuniões públicas, abertas à 
participação de qualquer pessoa. A leitura das atas possibilita verificar que, na maioria 
dos conselhos, o debate abarca tanto a manifestação dos próprios conselheiros, como 
também de outros sujeitos, sejam eles eventuais convidados ou pessoas interessadas 
em acompanhar algum tema ou decisão do conselho, apresentar denúncias etc. Esses 
atores, que participam eventualmente das reuniões dos conselhos e têm direito à voz e 
não a voto (sendo esse direito exclusivo dos conselheiros) são identificados em nossas 
tabelas como “atores externos” e podem ser membros do governo ou com origem na 
sociedade civil. 

Outro princípio que orienta a teoria democrática deliberativa é a inclusão 
deliberativa, que propugna que todos aqueles que estão sujeitos ao poder político e à 
conseqüência de suas decisões devem ter seus interesses e razões considerados no 
processo de discussão e de decisão que autoriza o exercício desse poder e que produz 
as normas vinculantes (Manin, 1987; Bohman, 1996; Cohen, 1997; Dryzek, 2000; 
Petit, 2003; Benhabib; 2007). Os CMAS trazem consigo o potencial para que 
representantes da sociedade civil participem efetivamente das decisões relacionadas à 
política de assistência social. Assim, partiu-se da premissa de que a ampliação da 
participação só produz os efeitos que dela se espera se os atores da sociedade civil 
forem capazes de exercer poder no interior dos espaços participativos e seus 
processos decisórios, desde a formação da agenda pública, minando ou reduzindo os 
riscos de controle por parte dos representantes do Governo sobre o processo 
deliberativo dos conselhos (Perissinotto e Fuks, 2007; Silva, 2004; Avritzer, neste 
livro).  
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Também relevante, o princípio da igualdade deliberativa designa que todos os 
que participam da deliberação devem ter a mesma oportunidade de apresentar suas 
razões, mesmo que haja distribuição desigual de recursos (materiais e informacionais) 
e de poder (igualdade substantiva) e que as regras que regulam a deliberação valem 
para todos (igualdade formal): apresentar questões para a agenda, propor soluções, 
oferecer razões, iniciar o debate, voz efetiva na decisão, dentre outras (Bohman, 1996; 
cohen, 1997; Gutmann e Thompson, 2004; Benhabib, 2007). Assim sendo, 
pretendeu-se verificar se os atores sociais agora participantes dos processos 
deliberativos realmente interferem no processo de produção de políticas públicas 
(Tatagiba, 2002), uma vez que, historicamente, são os que têm tido menor poder de 
agenda e de vocalização nas decisões sobre ações públicas. Essa intenção fez com que 
a análise da igualdade deliberativa focasse na participação da sociedade civil. 

A ação política nas sociedades contemporâneas passa a ser, cada vez mais, 
identificada com o uso das mídias e a capacidade dos atores sociais e políticos 
influenciarem a agenda política e participarem dos debates públicos que 
circunscrevem essas agendas. Esse contexto valoriza a “voz” como um mecanismo 
político por meio do qual os cidadãos podem exercer influência no sistema político 
(Miguel, 2003; Cunha, 2009), o que leva a teoria democrática a recuperar a importância 
da argumentação e da deliberação para o processo de tomada de decisões. Assim, foi 
observada a capacidade de vocalização dos conselheiros, verificada pelos atos de fala 
registrados nas atas relativos a cada segmento. Considerando o número de falas 
registrados nas atas analisadas, percebe-se que há conselhos aparentemente mais 
dinâmicos, em que ocorrem mais vocalizações por reunião. Dentre as capitais, Porto 
Alegre29 destaca-se positivamente, com uma média de 74 falas por reunião e São Paulo 
negativamente, com 12 falas por reunião (em Belo Horizonte são 24 falas, em 
Florianópolis são 28 e no Rio de Janeiro são 25). Nas cidades do interior, apenas 
Blumenau, com 27 falas por reunião, apresenta uma média semelhante à das capitais 
(em Anápolis são 8 falas, em Campinas são 15, em Juiz de Fora são 16 e Montes 
Claros são 13). 

No entanto, considerando os princípios da igualdade e da inclusão 
deliberativa, assim como a determinação normativa de que a composição deve ser 
paritária entre governo e sociedade civil importa também saber como a vocalização 
está distribuída entre os membros dos conselhos. A Tabela 1 mostra que, dentre as 
capitais estudadas, o CMAS de Belo Horizonte é aquele em que o governo apresenta 

 

29 O maior número de falas registrado em Porto Alegre deve-se ao fato de que as atas do seu CMAS ser 
gravadas e transcritas, o que possibilita o registro minucioso do que ocorre nas reuniões. 
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maior capacidade de vocalização, assim como os atores externos de origem 
governamental. Nos demais conselhos, somados os representantes da sociedade civil, 
o conjunto apresenta maior capacidade de vocalização, sendo que em Florianópolis a 
capacidade do governo e da sociedade civil é semelhante. Chama atenção a capacidade 
de vocalização dos usuários em Porto Alegre (63,61%), muito superior aos demais 
conselhos, e a menor participação dos trabalhadores, especialmente em Belo 
Horizonte e Porto Alegre, segmento da policy community da assistência social que teve 
importante papel nas articulações que deram origem aos conselhos nessa área. Nos 
conselhos do interior, apresenta-se a predominância da sociedade civil em Campinas e 
certo equilíbrio entre ela e o governo nos CMAS de Juiz de Fora e Montes Claros. 
Ressalta-se que, na capital mineira, os gestores da assistência social, no período 
estudado, tinham sua origem na policy community da área e situados num governo cujo 
projeto político tinha a participação como um dos seus pressupostos, o que pode 
significar que a sua maior participação no CMAS seja reflexo das intenções de partilha 
de poder. 

Tabela 1 – Vocalização por segmentos nos CMAS – 2003 a 2007 (%) 

Segmento 
Capitais Interior 

BH Flor. POA Rio SP Camp. Blum. Anáp. J. Fora M. Claros 

Ator ext. governo 12,98 8,22 3,56 8,61 5,91 7,78  29,51  0,00  4,65  5,51  

Ator ext. Soc. Civil  4,86 2,69 0,32 9,44 3,00 1,81  3,89  11,36  2,84  1,05  

Atore externo NI 2,97 0,22 2,04 9,71 3,10 0,45  2,72  0,00  2,33  0,26  

Seg. Soc. Civil - - - - - 0,00  0,00  0,00  29,20  43,83  

Governo 35,24 26,86 18,71 21,97 11,73 16,38  26,60  38,64  24,03  43,31  

Segmento NI 4,28 19,94 4,80 11,64 30,86 13,30  13,21  48,64  24,29  3,67  

Prestador  15,74 9,97 4,13 16,67 14,35 20,45  12,90  0,00  0,00  0,00  

Trabalhador  4,86 11,06 2,43 10,06 7,60 13,03  1,79  0,00  0,00  0,00  

Usuário  11,82 10,77 63,61 9,85 13,51 2,62  4,63  0,00  9,30  0,00  

Comissão  6,02 8,37 0,21 0,34 9,29 16,83  4,14  1,36  3,10  1,57  

Plenário 0,94 1,75 0,10 1,52 0,66 7,33  0,62  0,00  0,00  0,00  

Mesa Diretora 0,29 0,15 0,10 0,21 0,00 0,00  0,00  0,00  0,26  0,79  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Ainda com relação aos dados apresentados na Tabela 1, e tendo a literatura 
como referência, que aponta a relevância das funções de direção e coordenação dos 
conselhos para a proposição da agenda e condução da deliberação, verifica-se a 
pouquíssima expressão das Mesas Diretoras em todos os conselhos, e uma diferença 
significativa na participação das Comissões, sendo que Porto Alegre e Rio de Janeiro 
são os conselhos em que elas apresentam menor capacidade de vocalização e São 
Paulo e Campinas aquele em que elas têm maior capacidade. Dado que as Comissões 
são previstas no desenho institucional dos CMAS como o espaço para a discussão 
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aprofundada dos pontos de pauta dos conselhos, de modo a levar ao plenário uma 
sugestão de decisão quanto à questão em análise – o que Goodin (2005) denomina de 
“deliberação delegada” – elas são potencialmente relevantes para reduzir o possível 
hiato informacional entre os conselheiros. Além disso, entrevistas realizadas com 
conselheiros informam que, na maioria das vezes, as deliberações das comissões são 
acatadas pelo plenário (Cunha, 2009), o que mostra que há importantes processos 
deliberativos que ocorrem nesses pequenos grupos e que se refletem nas deliberações 
finais dos conselhos, o que indica a importância de se aprofundar os estudos nessa 
direção e que os dados pouco significativos encontrados na leitura das atas podem 
decorrer do modo como a reunião foi registrada. 

Ao serem agregados os dados dos CMAS das capitais e das cidades do interior 
(Tabela 2), verifica-se que, nas capitais, o conjunto da sociedade civil tem maior 
capacidade de vocalização e no interior há certo equilíbrio entre sociedade civil e 
governo. No entanto, também se evidencia variações importantes na participação dos 
segmentos da sociedade civil: nas capitais há maior presença vocal dos usuários e no 
interior dos prestadores de serviços. Uma possível explicação para a participação ativa 
das instituições que prestam serviços socioassistenciais pode residir nas características 
dessa área de política, cujas ações assistenciais têm sido historicamente prestadas por 
organizações sociais de cunho religioso e/ou filantrópico. As mudanças normativas na 
área, que determinam que a destinação dos recursos públicos para organizações sociais 
e os critérios de sua partilha devem ser aprovados nos conselhos, assim como as 
demais regras que estruturam esses serviços e a relação com o poder público, pode ser 
a explicação para a maior presença vocal dos prestadores de serviços30. 

 

30 Há relatos de conselheiros que informam que suas instituições decidiram que a participação nos conselhos é 
uma ação estratégica. Assim, têm, em sua estrutura, profissionais que são designados e preparados para 
atuarem nesses espaços (CUNHA, 2009). 
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Tabela 2 – Capacidade de vocalização por segmento nas capitais e no interior – 2003 a 2007 

Segmento 
Capitais Interior Total 

N % N % N % 

Ator externo governo 740 5,88 603 15,95 1343 8,21 

Ator externo soc. civil 296 2,35 123 3,25 419 2,56 

Atore externo NI 367 2,92 59 1,56 426 2,60 

Segmento Soc.Civil 0 0 280 7,41 280 1,71 

Segmento Governo 2664 21,18 956 25,28 3620 22,13 

Segmento NI 1181 9,39 576 15,23 1757 10,74 

Segmento Prestador 1050 8,35 511 13,51 1561 9,54 

Segmento Trabalhador 623 4,95 173 4,58 796 4,87 

Segmento Usuário 5238 41,65 140 3,70 5378 32,88 

Segmento comissão 317 2,52 274 7,25 591 3,61 

Segmento Conselho 17 0,14 5 0,13 22 0,13 

Plenário 67 0,53 77 2,04 144 0,88 

Mesa Diretora 16 0,13 4 0,11 20 0,12 

Total 12576 100,00 3781 100 16357 100,00 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

A teoria deliberativa enfatiza a importância não só da apresentação de 
argumentos nos processos que antecedem as decisões, mas também do debate31, ou 
seja, da troca e o confronto de razões que possam ser aceitas por todas as pessoas, 
ainda que elas não compartilhem a mesma filosofia de vida, reconciliando soberania 
popular e liberdades individuais (Araújo, 2004). No decorrer do debate há a 
possibilidade não só de melhor esclarecer os participantes quanto a aspectos 
relacionados ao tema em questão, como também, tendo contato com novos 
elementos para sua própria análise, o representante pode vir a alterar sua opinião, isto 
é, a deliberação teria o potencial de mudar as preferências dos indivíduos e produzir 
decisões voltadas para o bem comum. Na perspectiva deliberativa, o debate sustenta a 
autorização e o exercício do poder público e garante a responsabilidade e a prestação 
de contas por parte de quem exerce esse poder (Bohman, 1998;  Cohen, 2000; 
Urbinati, 2000; Chambers, 2003; Araújo, 2004; Selee e Santin; 2006). 

É também durante o debate que se explicitam posições e, com isto, surgem 
possibilidades de se constituir alianças entre os segmentos e a busca de consensos ou 

 

31 Foi considerado debate o processo dialógico em que após a introdução de um assunto, pelo menos mais 
duas pessoas se manifestavam sobre ele.  
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de acordos, quando aquele não é possível. Para captar esta dimensão deliberativa 
introduzimos na análise das atas a metodologia proposta por Almeida (2008) para 
análise dos Conselhos Municipais de Saúde e Educação de Juiz de Fora, classificando 
as falas dos segmentos e atores externos como fazendo parte ou não de um debate 
(inclusive como contestação32) e, não o fazendo, se são demandas ou denúncias aos 
conselhos. As falas que não se encaixam nessa classificação são as que tratam dos 
temas propostos nas pautas e que não produziram interação dialógica. A atenção, 
portanto, está voltada para a capacidade dos atores não apenas vocalizarem temas, 
mas estabelecerem uma ação dialógica sobre determinada questão em pauta. 

Uma primeira constatação, conforme mostra a Tabela 3, é que os CMAS, de 
modo geral, produzem poucos debates, sendo que no conselho de São Paulo, onde 
ele mais ocorre, o percentual em relação às demais falas é de cerca de 10%. 
Observadas as falas que produzem contestação no interior dos debates, esses 
percentuais são ainda menos significativos. Uma possível explicação para esse fato 
pode residir nas intensas e extensas mudanças normativas pelas quais têm passado o 
campo da assistência social e que acabam por servir de parâmetro para o processo 
deliberativo, não havendo muita margem para que sejam produzidas razões 
controversas. A baixa contestação, portanto, pode indicar a existência de consensos 
abrangentes quanto aos temas em deliberação, evidenciando a existência de um 
discurso hegemônico perpassando o interior dessas instituições (Urbinati, 2000) e os 
debates circundariam em torno de pontos de vista muito semelhantes, com pequenas 
alterações que não expressariam confrontos significativos.  

A baixa contestação também pode significar a concretização de um risco, 
alertado por Cohn (1998) e Selee e Santin (2006), relativo à tendência de 
burocratização desses espaços, seja porque os gestores (e sua racionalidade 
administrativa) dominam a definição da pauta, seja por acesso desigual a informações. 
Sobraria aos demais atores apresentarem demandas e denúncias como meio de 
pressionar o poder público e o próprio conselho a pautar questões que julgam 
importantes.  

Outro aspecto relaciona-se à forma de registro das reuniões, que pode ser 
insuficiente para que se evidenciem formas sutis de contestação, como a ironia no 
discurso, ou comentários feitos sem o uso formal da palavra. No entanto, a pouca 
capacidade de contestação é um dado significativo, pois pode ser a evidência da 

 

32 A presença de contestação foi registrada sempre que a fala de um determinado ator se opôs explicitamente a 
fala de outro ator.  
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fragilidade dos segmentos da sociedade civil na produção de contrapúblicos 
subalternos (Fraser, 2005), formados na esfera pública, que sustentem a sua 
participação nos conselhos. Por outro lado, o fato de muitos dos prestadores de 
serviços dependerem de recursos públicos para a realização de suas atividades também 
pode ser um fator que inibe a contestação. 

Tabela 3 – Tipos de manifestação nos CMAS – 2003 a 2007 

Conselhos 
Debate Contestação Demanda Denúncia 

N % N % N % N % 

Belo Horizonte 109 7,83 14 1,01 96 6,9 19 1,36 

Florianópolis 74 5,39 0 0 43 3,13 1 0,07 

Porto Alegre 296 4,06 81 1,11 50 0,69 18 0,25 

Rio de Janeiro 96 6,61 4 0,28 79 5,44 29 2 

São Paulo 109 10,25 12 1,13 55 5,17 7 0,66 

Anápolis 3 1,01 1 0,34 9 3,04 0 0 

Blumenau 52 3,21 1 0,06 47 2,9 5 0,31 

Campinas 42 3,83 2 0,18 59 5,38 5 0,46 

Montes Claros 4 1,05 15 3,94 22 5,77 4 1,05 

Juiz de Fora 7 1,81 2 0,52 11 2,84 2 0,52 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Ainda que haja poucos debates e contestações nos CMAS estudados, 
interessava saber como era a participação dos segmentos que representam governo e 
sociedade civil neles. A Tabela 4 evidencia algum equilíbrio em Belo Horizonte e 
Florianópolis, ainda que em BH os atores externos do governo também estejam com 
forte presença, fazendo com que a participação deste segmento seja ampliada. No Rio 
de Janeiro, a sociedade civil apresenta-se mais nos debates, ao passo que em Porto 
Alegre destacam-se sobremaneira os representantes dos usuários dentre os segmentos 
da sociedade civil. Já nos CMAS do interior, verifica-se que em Anápolis, Montes 
Claros e Blumenau os debates ficaram dominados pelos representantes do governo. 
Em Anápolis e Campinas, ocorre uma participação acentuada dos prestadores de 
serviços e em Juiz de Fora, ocorre uma distribuição maior entre os participantes, com 
uma maior participação em debates de usuários e atores da sociedade civil. O que se 
apreende desses dados é que, mesmo que exista assimetria informacional, ela não 
restringe a participação dos representantes da sociedade civil nos debates. 
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Tabela 4 – Participação dos segmentos dos CMAS nos debates – 2003 a 2007 

Segmento 
Capitais Interior 

BH Flor. POA RIO SP Anáp Blum Camp J. Fora M. Claros 

Ator ext. governo 14,48 7,18 3,94 7,99 8,07 0,00 18,83 13,84 10,45 2,04 
Ator ext. Soc. Civil 4,45 4,58 0,18 13,74 0,00 9,09 5,86 2,52 1,49 4,08 
Atore externo NI 2,96 0,00 1,85 7,15 6,28 0,00 1,67 0,63 10,45 0,00 

Seg. Soc. Civil - - - - - 0,00 0,00 0,00 11,94 38,78 
Governo 35,12 34,50 19,35 23,42 15,70 54,55 40,17 14,47 20,90 53,06 

Segmento NI 3,53 12,52 1,51 7,57 17,94 0,00 5,44 13,52 31,34 2,04 
Prestador 15,96 11,45 4,50 15,71 24,22 36,36 16,74 22,64 0,00 0,00 

Trabalhador 5,13 12,82 2,37 11,64 5,38 0,00 3,35 17,92 0,00 0,00 
Usuário 13,11 13,28 66,04 11,92 16,59 0,00 7,11 6,29 11,94 0,00 

Comissão 3,99 2,75 0,19 0,00 5,16 0,00 0,42 4,40 1,49 0,00 
Plenário 1,03 0,92 0,03 0,56 0,67 0,00 0,42 3,78 0,00 0,00 

Mesa Diretora 0,23 0,00 0,05 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Quanto aos demais tipos de manifestação – demandas e denúncias – elas se 
caracterizam como formas que interpelam diretamente o conselho ou seus membros 
quanto a aspectos específicos da política de assistência social e que pode decorrer da 
não ação, da insuficiência e/ou inadequação do que já está em execução, da 
insatisfação com diferentes aspectos da ação. Nesses casos, importa conhecer quais os 
segmentos que mais apresentam demandas e denúncias aos CMAS. Interessante 
observar, na Tabela 5, que em Belo Horizonte, Florianópolis, Anápolis e Montes 
Claros é o segmento governamental que mais apresenta demandas ao CMAS, sendo 
que nos demais CMAS predominam os segmentos da sociedade civil. Desagregados 
os dados destes últimos conselhos, verifica-se que os usuários são os mais demandam 
em Porto Alegre e em São Paulo, sendo que neste último também é expressivo o 
segmento dos prestadores de serviços, que predominam no conselho do Rio de 
Janeiro e de Campinas. Era esperado um maior número de demandas advindas dos 
segmentos da sociedade civil, mas surpreendeu as que têm sua origem no governo. 
Nesses casos, as principais demandas são no sentido de que os CMAS analisem 
determinados projetos, prestações de contas ou proposições quanto a questões de 
planejamento, normatização e financiamento, o que denota que esses conselhos têm 
sido acionados pelos governos nos processos de formulação e controle da política, 
seja por considerarem-nos relevantes, seja porque a lei assim determina para algumas 
questões.  
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Tabela 5 - Demanda por segmentos nos CMAS – 2003 a 2007 

Segmento 
Capitais Interior 

BH Flor. POA RIO SP Anáp. Blum. Camp. J. Fora M. Claros 

Ator ext. governo 2,00 14,00 0,00 5,00 4,00 0,00  10,64  1,69  0,00  5,00  

Ator ext. Soc. Civil  13,00 7,00 2,00 13,00 10,00 25,00  4,26  0,00  0,00  0,00  

Atore externo NI 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00  4,26  0,00  0,00  0,00  

Seg. Soc. Civil - - - - - 0,00  0,00  0,00  30,00  35,00  

Governo 43,00 40,00 15,00 19,00 6,00 50,00  25,53  23,73  10,00  60,00  

Segmento NI 2,00 16,00 0,00 5,00 22,00 25,00  12,77  6,78  60,00  0,00  

Prestador  17,00 12,00 2,00 26,00 22,00 0,00  17,02  30,51  0,00  0,00  

Trabalhador  5,00 2,00 4,00 8,00 10,00 0,00  6,38  20,34  0,00  0,00  

Usuário  16,00 2,00 77,00 12,00 24,00 0,00  12,77  1,69  0,00  0,00  

Comissão  2,00 5,00 0,00 0,00 4,00 0,00  4,26  5,08  0,00  0,00  

Plenário 0,00 2,00 0,00 4,00 0,00 0,00  2,13  10,17 0,00  0,00  

Mesa Diretora 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Já no que se refere à apresentação de denúncias, os segmentos que 
representam a sociedade civil nos CMAS (média de 17,74%) e os atores externos da 
sociedade civil (média de 13,24%) são os que mais apresentam denúncias aos 
conselhos, a exceção ficando com Blumenau, em que o governo é quem mais 
apresenta denúncias ao CMAS. Nas capitais, os atores externos aos CMAS têm se 
destacado na apresentação de denúncias, o que aponta para a importância da regra que 
franqueia a palavra a todos os que participam da reunião. 

Os dados disponíveis para os CMAS estudados permitem afirmar que os 
CMAS têm se apresentado como espaços deliberativos capazes de abrigar a 
vocalização de representantes da sociedade civil e do governo no campo da assistência 
social naqueles municípios. Também possibilitam identificar que há variações na 
capacidade de vocalização desses segmentos entre si e entre os conselhos, e, também, 
algumas diferenças entre os CMAS de cidades do interior e das capitais. Isso indica 
que há fatores internos (relacionados ao desenho institucional) e externos aos 
conselhos (como o projeto político dos governos, a trajetória da policy community da 
assistência social ou a própria dinâmica associativa dos municípios) que podem 
interferir nos processos deliberativos. No entanto, para além da possibilidade da 
presença vocal, há a possibilidade de que essa presença venha a influir na constituição 
das agendas públicas relacionadas ao campo da assistência social, aspecto de que trata 
a próxima seção. 
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A capacidade de agenda dos segmentos nos CMAS 

O processo deliberativo se inicia com a formulação da agenda, ou seja, com a 
definição do que será colocado em deliberação e a teoria deliberativa enfatiza que a 
participação nos processos deliberativos deve propiciar a todos os participantes a igual 
possibilidade da apresentação de temas e questões à agenda. No caso dos conselhos, e 
especialmente os CMAS, a expectativa é de que eles possibilitem à sociedade civil 
influenciar significativamente não só a agenda dos conselhos, mas também a da área 
de política pública. Com a intenção de verificar a capacidade de agenda – habilidade 
em colocar temas ou questões para o debate político e público – dos segmentos dos 
conselhos, analisamos o tipo e a quantidade dos temas apresentados pelos 
participantes. Importante lembrar que numa mesma fala o ator pode tratar de mais de 
um tema, o que fica evidente no total dos temas tratados, apresentado na tabela 13, 
que supera o número de falas. 

Os dados agregados dos CMAS das cidades do interior e das capitais, 
apresentados na Tabela 6, mostram que o conjunto da sociedade civil tem maior 
capacidade de agenda do que o segmento do governo, sendo que nas capitais os 
usuários predominam e no interior são os prestadores de serviços. Também nas 
cidades do interior os atores externos do governo e as comissões se destacam quanto 
à sua capacidade de colocar temas à deliberação dos CMAS. Assim, pode-se inferir 
que nos CMAS a capacidade de agenda não é uma habilidade restrita dos 
representantes governamentais, com significativa participação dos usuários e também 
dos prestadores de serviços. Os primeiros, possivelmente por encontrarem nesses 
espaços as condições de participação necessárias à sua expressão, os segundos pode 
ser em decorrência da centralidade desse segmento para a execução da política de 
assistência social, uma vez que a capacidade pública instalada é insuficiente para 
atender a grande demanda por serviços desse tipo, o que faz com que a maioria dos 
governos dependa dessas instituições para manter e/ou ampliar a sua oferta. Por 
outro lado, as funções reservadas aos conselhos quanto ao registro destas instituições 
e quanto à definição de ações prioritárias, de critérios de distribuição de recursos e de 
metas a serem cumpridas pelas organizações sociais podem ser a motivação para que 
elas apresentem temas à deliberação dos conselhos. 
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Tabela 6 – Temas por segmentos nos CMAS – 2003 a 2007 

Apresentação de temas 
Capitais Interior Total 

N % N % N % 

Ator externo governo 919 6,66 569 17,24 1488 8,71 

Ator externo sociedade 338 2,45 112 3,39 450 2,63 

Ator externo NI 398 2,89 52 1,58 450 2,63 

Governo 3084 22,36 742 22,48 3826 22,39 

Prestador 1160 8,41 575 17,42 1735 10,15 

Trabalhador 759 5,50 241 7,30 1000 5,85 

Usuário 5474 39,69 122 3,70 5596 32,74 

Segmento NI 1236 8,96 506 15,33 1742 10,19 

Comissão 329 2,39 288 8,73 617 3,61 

Plenário 79 0,57 93 2,82 172 1,01 

Mesa Diretora 15 0,11 0 0,00 15 0,09 

Total 13791 100,00 3300 100,00 17091 100,00 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Os dados desagregados acerca dos temas tratados nos CMAS, apresentados 
na Tabela 7, mostram que em todos os conselhos predominou a organização interna, 
sendo que em Florianópolis e em São Paulo esta temática teve maior ênfase do que 
nos demais conselhos. Este tema abrange desde a forma de funcionamento do 
conselho, suas estruturas internas, composição, até a organização das conferências 
municipais. Imaginava-se que, dado o tempo de criação e funcionamento dos CMAS, 
a temática da organização interna tenderia a ser reduzida no período estudado. No 
entanto, a área da assistência social tem passado por importantes reformulações 
normativas, decorrentes da implantação do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), em 2005, que têm alterado não só o padrão de funcionamento da política, 
mas também o papel e as competências dos atores nela envolvidos, dentre eles os 
conselhos. Há, ainda, a melhor definição dos segmentos que compõem os conselhos, 
conforme as Resoluções 191/2005, 23/2006 e 24/2006, do Conselho Nacional de 
Assistência Social, que regulamenta os artigos 3º. e 17 da LOAS do CNAS, que tem 
provocado discussões sobre a adequação das suas leis e regimentos internos, dentre 
outros aspectos. 

Em todos os CMAS estudados o segundo tema mais tratado foi a 
normatização e o planejamento da política, que diz respeito a questões que orientam 
as ações e sua operacionalização num determinado tempo. Esses são temas muito 
importantes para um campo como a assistência social, cuja trajetória no Brasil tem 
sido marcada pela fragmentação e desarticulação das ações, muitas vezes realizadas a 
partir de demandas espontâneas ou conforme os contextos e ocorrências. Esses dados 
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mostram uma mudança nesse padrão de política, uma vez que apontam para esforços 
de organização de um sistema de proteção social planejado e com possibilidades de 
ser mais efetivo. 

Tabela 7 – Temas prevalentes nos CMAS – 2003 a 2007 

TEMAS 
Capitais Interior 

BH Flor. POA RIO SP Anap. Blum. Camp. J.Fora M.Claros 

Controle da Política 0,81 0,13 0,06 0,13 0,31 0,00 0,73 0,08 2,51 0,00 
Controle do Fundo e Finan. 11,01 4,11 16,76 14,18 9,43 10,42 19,14 9,94 9,13 12,23 

Controle Fiscalização 7,07 20,17 6,81 12,84 7,23 30,12 5,23 24,29 4,11 1,75 
Controle Norm. e Planej. 23,58 21,52 31,41 15,39 21,62 7,72 11,43 16,63 4,34 4,59 

Coordenação entre os níveis 2,44 0,77 0,11 2,55 0,31 0,00 0,05 0,24 7,76 0,00 
Expressão 0,44 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gestão Atendimento 5,13 2,57 0,87 5,24 1,73 1,16 4,13 0,08 1,37 1,09 
Gestão Especialidades 3,38 0,32 0,11 6,65 1,89 0,77 0,64 1,30 2,74 0,87 

Gestão Serviços 1,38 2,06 0,04 7,80 0,63 0,39 1,70 0,49 4,57 3,28 
Interação entre conselhos 1,19 1,16 1,21 1,08 0,55 0,00 0,14 0,81 0,00 0,00 

Organização Interna 34,90 41,30 33,16 23,12 40,80 19,69 43,51 39,20 47,03 55,02 
Outros 0,69 0,39 0,70 2,28 0,39 6,18 3,35 0,00 4,11 2,18 

Questões Gerais da política 1,44 1,09 0,70 4,97 1,34 5,41 5,37 0,65 9,36 6,55 
Registro de Instituições 6,50 4,37 8,00 3,76 13,76 18,15 4,41 6,28 2,97 12,45 

Violência 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 
Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Os dados da pesquisa também mostram que em Belo Horizonte, o segmento 
governamental é quem mais apresenta temas à agenda, assim como em Florianópolis 
e Anápolis. Nos demais conselhos há a prevalência da capacidade de agenda da 
sociedade civil, sendo que em Porto Alegre destacam-se os representantes dos 
usuários e nos CMAS do Rio de Janeiro, São Paulo, Blumenau e Campinas são os 
prestadores de serviços. Em Juiz de Fora não foi possível diferenciar os segmentos e 
em Montes Claros há equilíbrio entre sociedade civil e governo. Esses dados 
evidenciam o papel das organizações da sociedade civil na conformação da agenda 
dos conselhos. 

Outro aspecto que a análise dos temas debatidos nos conselhos possibilita é 
no sentido de verificar se eles cumprem com as funções de deliberação sobre a 
política e de controle sobre as ações, previstas nas normas que os criaram. Para isto, os 
temas tratados nas reuniões e registrados nas atas, apresentados na Tabela 8, foram 
agregados conforme sua pertinência ao controle, à proposição ou a outros aspectos 
não relacionados a nenhum dos dois. Assim, retirada a organização interna, tema afim 
ao próprio conselho, foi possível constatar que nos CMAS tem prevalecido a função 
do controle da política sobre a atribuição de proposição. Isso pode significar que os 
conselhos estão tendo pouca capacidade de intervenção nos rumos da política em si, 
que é definida nas fases de elaboração dos orçamentos e dos planos municipais de 
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assistência social. Também o estudo permitiu constatar a pouca discussão que existe 
nos conselhos sobre o financiamento da política e os critérios de repartição dos 
recursos públicos geridos por eles. Neste sentido, entende-se que os conselhos têm 
menor efetividade deliberativa quando prevalece a função de controle sobre a função 
propositiva, o que pôde ser observado em todos os conselhos estudados. 

Quando se verifica o tipo de manifestação feita pelos conselheiros, 
especificamente as demandas, e sua relação com os temas vocalizados, há uma 
diferença importante entre os CMAS das capitais e das cidades do interior: nos 
primeiros, as demandas situam-se dentre os temas de controle e, nos segundos, 
prioritariamente na organização interna, com exceção de Anápolis, que prioriza o 
registro de instituições, conforme mostra a Tabela 9, a seguir. Nela também pode-se 
verificar que  os temas mais tratados nas denúncias apresentadas aos CMAS, nas 
capitais, relacionam-se ao controle, mas há mudanças significativas nos conselhos das 
cidades do interior, pois se observa uma distribuição dos temas, sendo que apenas em 
Campinas a organização interna permanece como o tema prioritário de denúncias. 

Tabela 9 - Temas das demandas e das denúncias nos CMAS das capitais – 2003 a 2007 

TEMAS 
Capitais Interior 

BH Flor. POA RIO SP Anap. Blum. Camp. J.Fora M.Claros 

DEMANDAS           

Controle 28,00 24,00 60,00 38,00 34,00 33,33 37,50 24,66 0,00 11,11 
Gestão 12,00 2,00 0,00 8,00 2,00 11,11 4,16 1,37 9,09 7,40 

Organização Interna 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,22 52,10 64,38 81,01 66,68 
Outros 55,00 74,00 40,00 48,00 64,00 0,00 6,24 6,85 9,09 3,70 

Registro de Instituições 2,00 0,00 0,00 6,00 0,00 33,33 0,00 2,74 0,00 11,11 

DENÚNCIAS           

Controle 42,00 100,00 68,00 53,00 71,00 0,00 33,33 37,50 50,00 20,00 
Gestão 36,00 0,00 0,00 20,00 22,00 0,00 16,67 12,50 50,00 50,00 

Organização Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 37,50 0,00 20,00 
Outros 22,00 0,00 18,00 17,00 7,00 0,00 33,33 0,00 0,00 10,00 

Registro de Instituições 0,00 0,00 14,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,50 0,00 20,00 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

A análise da capacidade de agenda dos membros dos CMAS mostra que, 
contrariamente ao senso comum que considera que apenas os representantes 
governamentais colocam questões na agenda dos conselhos, a sociedade civil tem 
apresentado sua própria agenda ao debate. Quanto aos casos em que há 
preponderância dos representantes governamentais, há duas possibilidades a serem 
consideradas: a primeira está relacionada com aqueles governos cujo projeto político 
valoriza e estimula a participação. Nesses casos, a maior capacidade de agenda pode 
indicar uma forma de valorização dos espaços participativos por meio da apresentação 
de suas propostas à deliberação dos conselhos e a participação efetiva nos debates que 
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se seguem, no intuito de convencer os conselheiros quanto à validade de seus 
argumentos. Por outro lado, nos casos em que o projeto político do governo não é 
participativo, sua maior expressão pode significar uma estratégia de manipulação ou 
de imposição dos temas que são de seu interesse e julga prioritários, ou mesmo para 
que o conselho legitime decisões já tomadas, especialmente quando envolvem acesso 
a recursos.  A diferença, portanto, pode estar no tipo de projeto político do governo 
que ocupa o Estado e que pode indicar uma estratégia de fortalecimento ou, ao 
contrário, de controle sobre o conselho. Além disso, características próprias do gestor 
da assistência social podem também intervir, pois mesmo num governo municipal 
com projeto participativo pode haver tentativas de manipulação do conselho para que 
sejam deliberados assuntos de interesse do gestor da assistência social. 

As decisões nos CMAS 

Uma parte da literatura que trata da deliberação destaca que as arenas 
deliberativas devem não só propiciar o debate público, mas também produzir decisões 
– princípio da conclusividade –, mesmo que provisórias, especialmente quando tratam 
de problemas públicos que devem ser resolvidos por meio de políticas públicas 
(Bohman, 1996; Cohen, 1997; Avritzer, 2000; Dryzek, 2000; Gutman & Thompson, 
2000; 2004; Mansbridge, 2003; Araújo, 2004; Benhabib, 2007; dentre outros). No que 
se refere especificamente aos CMAS, a sua natureza deliberativa, prevista nas leis de 
criação, implica que essas instituições produzam decisões33 sobre a política de 
assistência social. Assim, a produção de decisões em muito contribui para verificar a 
qualidade deliberativa dos conselhos, uma vez que pode indicar o quanto eles exercem 
influência na formulação da política e no controle público sobre as ações do Estado.  

Assim, mostrava-se relevante identificar se os conselhos estudados 
produziram decisões e qual o tipo de decisões tomadas, o que pode indicar o quanto 
eles exercem de influência na produção da política e no controle público sobre as 
ações. Uma primeira constatação foi de que os conselhos efetivamente decidem sobre 
a política de assistência social, abarcando um leque bastante variado de temas, desde 
questões específicas sobre a organização e o funcionamento do próprio conselho até 
o planejamento da política municipal e o controle sobre sua execução. Essa amplitude 
de temas possibilita estabelecer certa variação no grau de efetividade, uma vez que há 
decisões que tratam de questões mais restritas ao âmbito da estrutura do próprio 

 

33 Foi considerado como decisão o resultado do processo deliberativo, seja por votação ou por consenso, em 
que se produziu a aceitação ou a rejeição de uma proposta anteriormente apresentada ao conselho. 



106 

 

Leonardo Avritzer 

conselho e outras de âmbito mais amplo relacionadas à política pública, que podem 
dar-lhe significado e direção.  

A Tabela 9 mostra as decisões mais freqüentes tomadas pelos CMAS. Chama 
atenção, nas capitais, o registro de instituições, que prevalece em Porto Alegre, no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, sendo que este se destaca sobre todos os demais, dado o 
volume de decisões nessa temática. O destaque justifica-se porque esse tema é 
inexpressivo nas agendas dos conselhos, diferentemente da organização interna, tema 
predominante nas vocalizações dos conselheiros. Uma possível explicação para essa 
preponderância pode estar na obrigatoriedade legal de que as organizações privadas 
que prestam serviços de assistência social tenham que ser registradas nos CMAS para 
que tenham acesso a recursos públicos. A análise dos pedidos de registro ou inscrição 
ocorre em uma das comissões temáticas do conselho, que leva ao plenário o seu 
parecer para ser referendado pelo conjunto dos conselheiros. Mais uma vez, as 
atividades deliberativas das comissões apresentam-se relevantes e evidenciam a 
existência de um fluxo deliberativo interno aos conselhos que se reflete no conjunto 
do processo deliberativo (Goodin, 2005).  

Tabela 9 - Decisões por temas (agregados) nos CMAS – 2003 a 2007 

TEMAS 
Capitais Interior 

BH Flor. POA RIO SP Anap. Blum. Camp. J.Fora M.Claros 

Controle 46,64 28,16 30,12 18,66 6,77 13,42 38,8 48,84 9,9 6,47 

Gestão 0,90 1,27 0,51 0,61 0,14 0,0 0,65 0,0 1,10 0,59 

Organização Interna 25,10 35,76 11,44 13,39 9,94 26,83 51,43 27,91 73,63 40,59 

Registro de Instituições 26,46 33,54 57,81 66,13 82,87 59,76 8,59 22,79 14,29 52,35 

Outros 0,90 1,27 0,13 1,22 0,28 0,0 0,52 0,47 1,10 0,0 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Ainda com relação às decisões, foi possível identificar quantas delas 
significaram a aprovação ou a reprovação das proposições em deliberação e quantas 
delas foram consubstanciadas em resoluções. Este último aspecto é um elemento 
importante a considerar, dado que apenas as resoluções emanadas pelos conselhos são 
passíveis de contestação jurídica. Assim, as demais decisões, não registradas como 
resoluções, não são necessariamente vinculantes, ficando à mercê do gestor implantá-
las ou não34. Chama atenção, na Tabela 10, a constatação de que a maioria quase 
absoluta das decisões é pela aprovação das propostas, o que pode indicar um processo 
de deliberação que refina a proposta, aparando possíveis arestas e conduzindo a uma 

 

34 Esta orientação foi dada aos conselheiros estaduais de diversas áreas de políticas públicas do estado de Minas 
Gerais, no Seminário “Controle popular: o papel dos Conselhos Estaduais e Municipais”, realizado pelo 
Ministério Público Federal / Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, em 09.09.2008. 
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proposta mais consensual ou a um acordo provisório que contente à maioria ou a 
todos. Neste caso, as Comissões podem ser o local do confronto e do acordo, mas 
seria necessário melhor estudar esse processo. 

Tabela 10 – Tipos de decisões e número de resoluções por CMAS – 2003 a 2007 

Cidades Decisão Aprovação Decisão Reprovação 
Resoluções 

N % 

Belo Horizonte 217 4 98 44 

Florianópolis 316 60 - - 

Porto Alegre 937 16 452 47 

Rio 493 7 343 68 

São Paulo 600 53 - - 

Anápolis 82 4 - - 

Blumenau 768 24 118 14 

Campinas 215 9 6 2 

Juiz de Fora  88 12 88 88 

Montes Claros 169 12 169 93 

Total 3628 177 1017 26 

Fonte: AVRITZER et al, 2009. 
 

Os dados mostram que há variações significativas entre os CMAS estudados 
no que se refere á transformação das decisões em resoluções. Quanto às resoluções 
que puderam ser identificadas e coletadas pela pesquisa, a tabela acima mostra que, na 
média, cerca de 26% das decisões são transformadas em resoluções, sendo que o 
CMAS do Rio se destaca por apresentar maior índice (68%) e Campinas o menor 
(2%), não sendo possível identificar algum padrão relacionado às capitais ou às 
cidades do interior. Para as cidades de Florianópolis, São Paulo e Florianópolis não há 
dados que permitam a análise. Esta parece ser uma questão ainda não identificada 
como relevante para a maioria dos conselhos. 

Uma vez constatada a qualidade da deliberação a partir das variáveis elencadas 
como relevantes para o estudo dos CMAS – inclusão e igualdade deliberativa, 
proposição de temas, controle e decisão –, cabe analisar em que medida essas variáveis 
contribuem para averiguar a efetividade deliberativa dos conselhos, o que será 
abordado na próxima seção. 
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A efetividade deliberativa dos CMAS 

O estudo dos CMAS partiu da premissa de que a variação na qualidade do 
processo deliberativo, com base nos princípios da publicidade, da pluralidade e da 
igualdade deliberativa, produz resultados diferenciados na efetividade dessas arenas no 
que diz respeito à sua capacidade de influenciar, controlar e decidir sobre a política de 
assistência social, ou seja, na sua efetividade deliberativa. A análise empreendida nas 
seções anteriores deste capítulo evidencia esta variação. O Quadro 1, a seguir, 
apresenta uma síntese dos resultados das análises das seções anteriores, no que se 
refere à participação dos diferentes atores no processo deliberativo.  

Quadro 1 – Síntese da análise dos CMAS – 2003 a 2007 

CMAS Vocalização Agenda Debate Contestação Demanda Denúncia 

Belo Horizonte G G G G G SC (AE) 

Florianópolis SC (T) G SC (U) NI G SC (P) 

Porto Alegre SC (U) SC (U) SC (U) - SC (U) NI 

Rio de Janeiro SC (P) SC (P) SC (P) - SC (P) SC (AE e U) 

São Paulo SC (P)* SC (P) SC (P) SC (P) SC (U) NI 

Anápolis G* G G G G - 

Blumenau G G G G SC (P) G 

Campinas SC (P) SC (P) SC (P) U / Com. SC (P) SC (P) 

Juiz de Fora SC SC NI NI NI AeSC/SC 

Montes Claros  SC/G SC/G G SC G SC 

*Presença de número significativo de segmentos não identificados. 

 

O que se verifica, com essa síntese, é uma relação entre a capacidade de 
vocalização e de agenda dos segmentos, uma vez que aquele que mais utilizou da voz, 
também foi o que conseguiu impingir mais temas à agenda, sendo exceção o 
município de Florianópolis. Também é possível de verificar que na maioria dos 
CMAS os mesmos segmentos que predominam na vocalização e na agenda, também 
o fazem no debate, havendo variações mais significativas quando se trata da 
apresentação de demandas e denúncias. Esses resultados evidenciam que uma das 
regras que estrutura os conselhos – a paridade da composição entre Estado e 
sociedade civil – não é suficiente para assegurar algum equilíbrio na participação 
desses segmentos, uma vez que se verifica a predominância de um deles em quase 
todos os aspectos analisados. Isso indica que há outros fatores, que não o numérico, 
que podem determinar o equilíbrio entre as forças sociais e políticas que atuam nos 
conselhos. A distribuição desigual, dispersa e não cumulativa de recursos de diferentes 
naturezas, como o ativismo da sociedade civil (Perissinito e Fuks, 2007), pode explicar 
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porque a presença de representantes de “públicos fortes” – atores políticos com poder 
político e decisório – na composição do conselho não inibiu a participação dos 
representantes da sociedade civil.  

Uma constatação é a maior fragilidade da participação dos representantes dos 
usuários, mesmo sabendo-se das características dessa representação nos CMAS, em 
que muitos deles não são necessariamente usuários, sendo representados por pessoas 
que atuam em instituições que os atenem por exemplo. Nesse aspecto, a “ausência 
vocal” dos usuários evidencia o quão distante alguns conselhos ainda estão de 
assegurarem a pretensão de participação política desse segmento, almejada pelo novo 
paradigma que informa a área, assim como indica que esses conselhos parecem ser 
muito propícios para se estudar as possíveis formas de representação que a literatura 
atual tem destacado (Young, 2000; Urbinati, 2000; Avritzer, 2008; Almeida, 2008). A 
pouca participação dos usuários, por sua vez, também evidencia a preponderância dos 
representantes das organizações prestadoras de serviços, que parece terem elegido os 
conselhos como espaços privilegiados para sua participação. Essa é uma questão 
polêmica, especialmente porque muitos deles dependem de recursos públicos e isto 
pode se refletir na sua deliberação.  

Todos os fatores apresentados anteriormente foram considerados para a 
classificação dos conselhos quanto à sua efetividade deliberativa dos CMAS 
estudados. Um primeiro critério para essa classificação tomou como parâmetro o 
princípio de igualdade deliberativa e considerou a trajetória histórica da política de 
assistência social e o lugar subalterno que os usuários ocuparam até então, bem como 
a condição de “público forte” dos representantes dos governos. Nesse sentido, a 
classificação discrimina, positivamente, aqueles conselhos em que os usuários 
prevalecem nos aspectos analisados, ainda que ciente das circunstâncias em que a 
representação do segmento é feita por outros que não os próprios usuários. Isso 
porque é possível aceitar que esses representantes, dada sua trajetória na área e seu 
envolvimento com a policy community da assistência social, podem advogar em nome 
dos usuários (Urbinati, 2000). Assim, foram considerados como de alta capacidade de 
deliberação (relacionada à vocalização, agenda, demanda, denúncia, debate, 
contestação), os conselhos em que prevalecem as falas dos usuários, média quando são 
falas dos trabalhadores e prestadores de serviços e baixa quando prepondera o 
governo. 

Quanto ao princípio da publicidade, há variações na dimensão que trata dos 
temas deliberados pelos conselhos e que podem aproximar-se ou afastar-se do 
chamado interesse público. Considerando que as decisões são o ponto culminante do 
processo deliberativo, espelhando as principais questões tratadas pelos conselhos, o 
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CMAS foi considerado como de alta capacidade decisória quando as decisões 
prevalentes incidem diretamente na elaboração da política e direcionam as ações do 
Estado; média capacidade quando são decisões que dizem respeito ao controle sobre 
ações públicas e baixa capacidade quando prevalecem decisões que tratam de questões 
que têm menor relevância para a produção ou o controle da política e estão voltadas, 
principalmente, para a organização e estruturação do próprio conselho. 

A análise da efetividade deliberativa dos CMAS é complementada pela função 
que neles prevalece – propositiva ou de controle –, que indica seu maior potencial 
para compor a agenda da política de assistência social ou para controlar as ações 
realizadas na área. Considerando que ambas são funções importantes para determinar 
o quão “forte” são os conselhos como produtores de decisões, foram considerados de 
alta capacidade deliberativa aqueles nos quais predominou a função propositiva e de 
média capacidade deliberativa em que foi a função de controle.  

A classificação dos CMAS ponderada por essas variáveis está expressa no 
Quadro 2, que também apresenta o Grau de Efetividade Deliberativa (GED) dos 
conselhos referente ao período estudado. Para a definição desse grau foi considerada a 
média da classificação de todas as variáveis, com pequenas variações para mais ou para 
menos. Os resultados mostram que os conselhos municipais de assistência social, em 
geral, estão exercendo com média efetividade a função deliberativa prevista no seu 
ordenamento jurídico, com casos de baixa efetividade, e esse resultado tanto ocorre 
em cidades do interior quanto nas capitais. Também foi possível constatar que a 
igualdade deliberativa foi o princípio que se mostrou mais sensível às variações, 
evidenciando o quanto alguns tipos de desigualdade podem comprometer a 
participação política de determinados setores da sociedade.  

Quadro 3 – Grau de efetividade deliberativa dos CMAS 

CMAS 
Vocali-
zação 

Agenda 
Deci-
são 

Função Debate 
Contes-
tação 

Deman
-da 

Denún-
cia 

GED 

Belo Horizonte B B M M B B B A M- 

Florianópolis M B B M A NI B M M- 

Porto Alegre A A M M A - A NI M+ 

Rio de Janeiro M M A M M - M A M+ 

São Paulo M M A M M M A NI M 

Anápolis B B B M B B B - B 

Blumenau B B B M B B M B B 

Campinas M M B M M A M M M 

Juiz de Fora A A B M - - - A M+ 

Montes Claros  M M B M B A B A M 
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Os resultados também evidenciam a importância que a área da política pública 
e sua trajetória histórica têm quando se trata de produzir mudanças institucionais que 
venham a ampliar a participação institucionalizada, como é o caso dos conselhos. De 
modo geral, os CMAS buscam alterar o padrão de participação institucionalizada que 
marcou a assistência social, especialmente no período do regime militar, quando serviu 
de instrumento para produzir acomodação e legitimidade à ordem instituída. Nesse 
sentido, os conselhos apresentam potencial para que a participação da sociedade civil 
seja mais autônoma, mas com diferenças significativas entre os segmentos que a 
compõem. A presença histórica das organizações que prestam serviços de assistência 
social e têm peso significativo no atendimento à população, a ponto de oficialmente 
complementarem ou, em alguns casos, substituírem o Estado, reflete-se na sua 
significativa presença vocal, especialmente se comparada à fragilidade da participação 
dos usuários. 

Por outro lado, a regulamentação da assistência social, expressa na CF-88, na 
LOAS, na PNAS e na NOB-SUAS, que valoriza e estimula a participação social, vai 
de encontro a práticas conservadoras muito fortemente presentes nessa área, tanto na 
relação entre Estado e sociedade, quanto entre os prestadores de serviços e os 
usuários. A intenção de emancipação destes últimos e sua inserção política como 
sujeitos autônomos, objetivo expresso nas normas, ainda não é plenamente 
observável, uma vez que muitos representantes do segmento não são, 
necessariamente, usuários da assistência social. Esse fato não compromete a 
legitimidade da sua representação, se for considerado que eles podem efetivamente 
advogar em nome dos usuários e apresentar e defender publicamente argumentos e 
posições que expressam as posições e intenções dos usuários. No entanto, também 
evidenciam a persistência de relações paternalistas e clientelistas que têm marcado a 
assistência social ao longo de sua trajetória.  

A pesquisa junto aos CMAS possibilitou constatar que eles têm cumprido o 
requisito deliberativo de produzir decisões, demonstrando se constituírem em 
“públicos fortes”, na medida em que têm poder de decisão e efetivamente o utilizam 
para decidir acerca de aspectos os mais variados da política de assistência social e de 
sua própria organização e funcionamento. Essas decisões impactam de algum modo o 
Sistema no nível municipal, seja quando concede ou nega o registro a uma 
organização social, aceita ou rejeita uma prestação de contas do gestor, define critérios 
para repasse de recursos públicos para as entidades. Muitas das decisões parecem ser 
consensuais, o que pode decorrer tanto do contexto normativo da área, que tem 
circunscrito argumentos e alternativas argumentativas, quanto do próprio desenho 
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institucional, que tem nas comissões espaços de refinamento da deliberação, cujas 
proposições levadas a plenário já foram suficientemente testadas e acordadas. 

O estudo dos CMAS possibilitou constatar que a democracia contemporânea, 
especialmente a brasileira, apresenta um alto nível de complexidade. Os espaços da 
política ampliaram-se, com a criação de novas arenas de debate e decisão que trazem 
em si um forte potencial para a extensão e o aprofundamento da democracia. Os 
desafios estão colocados para aqueles que as integram e para os que as estudam. 
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Metamorfose da representação política: 
lições práticas dos Conselhos Municipais 

de Saúde no Brasil 
 

 Debora Rezende de Almeida35 
 

                         “We can finally say with some confidence what representation is not. 

But, in spite of many centuries of theoretical effort, we cannot say what 

representation is” (Eulau, 1978). 

 

os últimos anos o Projeto Democracia Participativa vem desenvolvendo 
uma série de pesquisas sobre os mecanismos de participação popular no 
Brasil, especialmente conselhos de políticas e orçamentos participativos. 

Neste percurso, desenvolveu um conjunto de metodologias de avaliação que incluem 
reflexões acerca da normatividade participativa; dos efeitos destas instituições na 
gestão municipal em relação ao seu êxito distributivo e da capacidade deliberativa dos 
conselhos de políticas (2007b; 2009a,b), como se verá nos artigos ao longo deste livro.  

Em sintonia com essas propostas metodológicas, uma quarta linha de 
pesquisa começa a se desenhar, impulsionada por novas preocupações teóricas e 
práticas no que tange à representação política realizada pela sociedade civil e às formas 
de articulação entre participação e representação no interior destas experiências 

 

35 Doutoranda em Ciência Política na Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do Projeto 
Democracia Participativa. 

N 
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(Avritzer, 2007a). Sem deixar de lado a discussão sobre a capacidade deliberativa dos 
conselhos e sobre o impacto das regras institucionais no desempenho destes espaços 
(Cunha, 2007; Faria, 2007 e neste volume), este artigo tem o objetivo de avaliar as 
mudanças conceituais e práticas da representação política à luz dos conselhos 
municipais de saúde no Brasil, doravante CMSs36. Os resultados apresentados reúnem 
dados de duas pesquisas, uma realizada na região Nordeste (Avritzer, 2007b) e outra 
nas demais regiões do país (Avritzer et all, 2009a,b), as quais, a partir de diferentes 
técnicas de pesquisa, principalmente análise documental e entrevistas, oferecem um 
rico material para a investigação da representação política da sociedade civil em relação 
às seguintes perguntas: o que é representação, quem representa, onde e como?   

O artigo mostra, em primeiro lugar, que a resposta à questão o que é 
representação, precisa ser formulada a partir do contexto de pluralização dos agentes e 
espaços da política e de critérios diferenciados de legitimidade democrática. Apesar de 
manter a interpretação seminal de Pitkin (1967), segundo a qual a representação torna 
presente o que está ausente, sugere ampliar as formais pelas quais a autorização ocorre 
e os critérios para avaliar a conexão entre representação e democracia, que não se 
restrinjam às eleições. O trabalho apresenta o conceito de “autorização contingente” 
para explicar as especificidades da seleção dos conselheiros de políticas no Brasil, 
lançando a hipótese de que as características desta autorização podem ajudar a explicar 
as diferenças de atuação dos representantes da sociedade civil nestes espaços. Ainda, 
na primeira parte, mostra que o mandato institucional e não pessoal dos conselheiros 
aponta para a necessidade de uma aproximação substantiva destes com as entidades as 
quais representam e que a qualidade das decisões pode ser alcançada por meio da 
deliberação. Em segundo lugar, confronta teoria e resultados empíricos utilizando 
dados de um survey aplicado nos conselhos municipais de saúde de 15 cidades, a fim de 
verificar como está se dando a autorização, a prestação de contas e o exercício do 
mandato dos conselheiros. Em terceiro lugar, propõe avançar no debate sobre como 
conselheiros estão exercendo representação política. Nesta direção, sugere variáveis 
para análise da deliberação no que se refere à dinâmica discursiva e decisória, a fim de 
compreender se o exercício da representação atende a algumas condições 
democráticas. Para análise do processo deliberativo, apresenta resultados de um 
conjunto menor de cidades – 8 capitais distribuídas nas cinco regiões do país – 
destacando as diferenças no êxito deliberativo em relação às variáveis afins a 
autorização e prestação de contas. Por fim, o artigo explora variáveis contextuais que 

 

36 Agradeço a contribuição da Professora Margaret Keck pelas ricas interlocuções sobre o assunto no meu 
período de Doutorado Sanduíche na Johns Hopkins University.  
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podem limitar e/ou potencializar a representação da sociedade civil nos conselhos de 
políticas.  

1 – Representação política: prática e conceito em mutação 

Mudanças no significado da representação política ocorridas no último quartel 
do século XX, sugerem uma alteração radical no relacionamento entre 
Estado/sociedade para além dos parâmetros sugeridos pelo pluralismo, o  qual inclui a 
competição de grupos de interesses, mas os partidos políticos continuam a ter o 
monopólio da representação (Friedman & Hochstetler, 2008). Tais transformações 
denotam, para alguns autores, a existência de uma crise37, uma vez que as mudanças 
nos modos de representação são explicadas primariamente a partir das falhas do seu 
sistema tradicional (Chandhoke, 2005). Como evidências desta crise é possível citar: o 
declínio no comparecimento eleitoral, a desconfiança dos cidadãos com relação às 
instituições políticas e o esvaziamento dos partidos políticos (Lavalle et all, 2006a). 
Concomitante a essa crise destaca-se o surgimento de novas formas de representação 
que se desenvolvem em diferentes níveis e domínios da política não eleitoral e são 
responsáveis por ampliar as formas associativas e de discurso público nas sociedades 
modernas, como é o caso da Comunidade Européia e de ações internacionais de 
ONGs, tais como a Anistia Internacional e o Green Peace (Mansbridge, 2003; Dryzek & 
Niemeyer, 2006; Abers & Keck, 2008).  

Ao se confrontar com a reorganização e reinserção em curso dos setores 
populares no processo político, o diagnóstico realizado por Eulau (1978) sobre a 
dificuldade dos teóricos definirem o que é representação, parece se aplicar à realidade 
contemporânea. A transformação nos mecanismos e escalas de atores e processos 
decisórios coloca em xeque a compreensão tradicional da representação política, 
segundo a qual os representantes devem ser autorizados por meio de eleições, as quais 
garantiriam de forma sistemática, a presença de responsividade em relação aos desejos 
do representado e accountability entre os atores (Pitkin, 1967). Embora continuem 
sendo a forma mais universal e democrática de escolha dos representantes, o 
problema desta associação direta entre representação e eleições é que não percebe a 
variação entre a ampla gama de contextos e significados da atividade representativa 

 

37 A existência de uma crise não é ponto pacífico na literatura. De acordo com Manin (1997), o que está 
ocorrendo é uma reconfiguração da democracia representativa, fenômeno que ele chama de “democracia de 
audiência”.  
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que estão fora do contexto eleitoral (Urbinati & Warren, 2008, p. 393). Desse modo, 
representação precisa ser  entendida em seu contexto. 

Em primeiro lugar, a resposta à questão o que é representação, precisa ser 
formulada tendo como parâmetro o contexto de pluralização dos níveis de exercício 
da soberania. Para Rosanvallon (2006, p. 219) tal pluralização é resultado de quatro 
níveis de transformações nas democracias modernas: uma diferenciação da política; 
uma pluralização dos agentes da política; uma disseminação da política e uma 
crescente secularização da política. De acordo com o autor, é necessário reconhecer a 
existência de um pluralismo representativo que possa dar conta de um povo que é 
sempre complexo, incompleto e renovado e que, portanto, demanda representações 
parciais. O povo só pode ser conhecido por um tipo de representação que seja ao 
mesmo tempo expandida e refratada. Dado que a sociedade civil tornou-se uma das 
possíveis faces da sociedade política, não simplesmente o locus da vida privada e da 
particularidade, deve-se considerar que os representantes não são apenas aqueles 
eleitos, mas aqueles que falam, agem e julgam “em nome das pessoas”. 

Isto não significa que se deva transformar todas as ações coletivas da 
sociedade em representação. Não obstante, num mundo em que as atividades de 
governança requerem cada vez mais que se flexibilize a dicotomia entre Estado e 
sociedade civil, tendo em vista a crescente indefinição de suas fronteiras38 (Keck, 2003, 
p. 44-46), participação e representação devem ser vistas como atividades que a 
sociedade civil exerce de forma complementar e, em alguns casos, simultânea. O caso 
dos conselhos de políticas no Brasil é bom exemplo de como conselheiros que 
representam entidades, associações ou grupos são, ao mesmo tempo, participantes 
destes movimentos. Além disso, frequentemente, estes atores se movem de uma 
fronteira para a outra participando de diferentes esferas e exercendo diferentes 
funções. Como observa Fox (2007, p. 177), como determinar onde o Estado termina 
e a sociedade começa? É preciso olhar para estas interações e perceber até que ponto 
elas representam o Estado para a sociedade, ou representam a sociedade para o 
Estado. Este ponto parece direcionar para um conceito dinâmico de representação 
política que não tenha o foco apenas no representante, mas que reconheça que o que 
ou quem está sendo representado está, frequentemente, em construção (Saward, 2008). 

Em segundo lugar, deve-se considerar que o mecanismo eleitoral não é o 
único meio legítimo de autorização do representante político e que representação e 

 

38 Análise de Lavalle et all (2006b) mostra como organizações da sociedade civil que desenvolvem um papel 
representativo estão frequentemente envolvidas com canais políticos tradicionais de representação.  
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democracia não são sinônimos. Exemplos de representação política em todo o 
mundo, como casos em que representantes de países democráticos ou não 
democráticos agem como tal em órgãos internacionais – Organização das Nações 
Unidas ou Organização Mundial do Comércio – ou em que membros de ONG’s 
colocam-se como representantes de temas, políticas e atores, denunciam a 
insuficiência deste modelo teórico. Diante desta constatação, Rehfeld (2006) apresenta 
uma proposta inovadora ao pensar o conceito de representação política a partir da 
separação da definição e existência da representação política da questão da 
legitimidade39. De acordo com ele, ao agregar a legitimidade à definição de 
representação, a teoria não é capaz de perceber que a representação em si, não é um 
fenômeno democrático. Para o autor, representação está sempre a serviço de alguma 
proposta ou função, opera em diferentes níveis de generalidade e requer o 
reconhecimento de outros – uma audiência. Os meios pelos quais os representantes 
serão escolhidos variam em cada caso, assim como quem será responsável por aplicar 
as regras de escolha do representante. O mérito da proposta de Rehfeld está em 
indicar que representação não é necessariamente democrática. Porém, mais do que 
analisar o que se constitui representação política na atualidade, uma questão central à 
teoria política é como justificar a legitimidade destas novas formas de representação. 

Neste sentido, a definição semântica da representação: “representar significa 
tornar presente algo que, no entanto, não está literalmente presente” (Pitkin, 1967, p. 
144, tradução da autora), i.e., representar é tornar presente o que está ausente, parece 
ainda atual para a compreensão da dinâmica de constante mutação da representação 
em relação a quem representa ou o que está sendo representado. O que parece estar 
em reformulação, para captar os sentidos plurais da representação moderna, são os 
meios pelos quais o representante surge e os critérios que possam garantir a conexão 
entre representação e democracia. Isto implica pensar numa gama de contextos que 
vão desde a adoção de critérios mais fixos e definidos até formas de representação 
mais fluidas em que a legitimidade pode ou não ser construída a partir do tipo de 
atividade, relacionamento e resultados obtidos.  

Diante do paradoxo da representação, produzido na gênese do conceito, a 
saber, a simultaneidade entre ausência e presença, abraçar a circularidade e a 
complementaridade dos diferentes modos de se fazer representar talvez seja a saída 
para lidar com este fenômeno. Assim, no caso mais tradicional de representação 
eleitoral, o representante age no lugar do representado e sua legitimidade depende de 

 

39 Lavalle, et all (2006, p. 64) argumenta que esta proposta é minimalista, uma vez que esvazia a dualidade 
constitutiva da representação moderna, condensada no seu núcleo normativo mínimo. 
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uma relação que envolve mandato e resposta. Os meios de seleção e sanção, a arena 
de atuação e os constituintes são definidos e institucionalizados. Os mecanismos de 
políticas públicas no Brasil, como conselhos que são obrigatórios para ‘repasse de 
recursos, estariam localizados numa posição intermediária, uma vez que há uma 
institucionalização parcial destes critérios que variam de acordo com os desenhos 
adotados em cada município. Em outros casos, a fim de tornar presente a ausência, 
atores se engajam num processo interativo e dinâmico de construção da representação 
que também inclui a definição de seus constituintes e arena de atuação.  

Existem três questões centrais que estão no cerne da reformulação do 
conceito de representação política e sua conexão com a democracia: a ausência de 
autorização e consentimento explícito dos cidadãos, que desde Hobbes é considerada 
a fonte de autoridade legítima; a falta de mecanismos formais de controle e prestação 
de contas dos representantes e por conseguinte, a ausência de um mandato que o ligue 
aos seus constituintes. Em primeiro lugar, quanto ao componente da autorização, 
diferentes critérios estão em ascensão. Alguns autores destacam que na ausência das 
eleições, a legitimidade pode se dar pela afinidade e relação com o tema40 (Avritzer, 
2007a); de forma presuntiva ou virtual41 (Lavalle et all, 2006a,b); por autorização 
própria (self-authorized representatives) (Urbinati & Warren, 2008) e/ou pela habilidade de 
atrair membros, convergência de propósitos, características descritivas ou visibilidade 
pública (Castiglione & Warren, 2006). Estes casos parecem se aplicar mais ao tipo de 
representação exercida pela sociedade civil em canais não institucionalizados como 
ONG’s, networks associativas e grupos de defesa – advocacy42. Falta aos estudos sobre os 
mecanismos de formulação de políticas públicas, uma concepção de representação 
que considere suas especificidades, como a presença de uma autorização que não é 
virtual e/ou conquistada a partir de um reconhecimento pelas atividades 

 

40 De acordo com Avritzer (2007, p. 446),  em Cícero a ideia de representação envolvia dois elementos: o da 
identificação e o da autorização. O procurador era aquele que se identificava com a condição do representado 
antes de representá-lo e isso gerava uma relação de afinidade. No entanto, em Hobbes, apenas o elemento da 
autorização adquire relevância. O autor defende que em espaços de formulação de políticas públicas, como os 
conselhos gestores, a legitimidade da representação se dá pela afinidade e relação com o tema, que os atores 
adquirem ao longo do seu histórico de participação e envolvimento com a política. 
41 Os autores afirmam que a representação da sociedade civil apresenta os componentes da teoria de Burke, em 
que os representantes, embora não tenham sido escolhidos, mantêm um compromisso ou presunção de 
representar alguém.  
42 Apesar de Avritzer (2007a) definir que a representação que se dá nos conselhos se legitima pela afinidade e 
relação com o tema, este trabalho considera que esta proposta deve ser complementada com um análise dos 
mecanismos de seleção, uma vez que nos conselhos de políticas no Brasil existe um tipo de autorização. 
Dependendo da forma como são definidos os métodos de escolha e quem os definem, os conselhos podem 
ou não autorizar pessoas que tenham afinidade e relação com o tema.  
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desenvolvidas, mas ocorre de forma sistemática, obedecendo a um conjunto de regras 
e métodos de seleção.  

Este trabalho sugere que nos conselhos de políticas no Brasil há uma 
“autorização contingente”, tendo em vista suas características de um poder derivado e 
transmitido por outros poderes constituídos. Embora, em última instância, até mesmo 
a autorização eleitoral possa ser considerada como contingente, na medida em que o 
não cumprimento de obrigações legais pode levar à perda do mandato (CF, 1988, 
Artigo 55), a ausência de critérios legais e definidos universalmente43, tanto em relação 
a quem pode ser autorizado quanto aos métodos de seleção, faz com que a 
autorização recebida por conselheiros ou o seu direito de tomar decisões seja mais 
facilmente contestável. Ademais, nos conselhos o mandato e a capacidade de “agir em 
nome” de públicos, temas e/ou perspectivas é sempre dependente do poder político, 
em termos de disposição de partilha do poder decisório e capacidade de 
implementação das políticas deliberadas, o que reforça a incerteza do componente da 
autorização. Em que pese o caráter deliberativo presente nas leis de criação de alguns 
conselhos de políticas, como saúde, assistência social e dos direitos da criança e do 
adolescente, é preciso considerar que ao “falar em nome de” os conselheiros podem 
não ter suas vozes ouvidas.  Sendo assim, a atenção à diferença na origem do mandato 
dos conselheiros e aos critérios de autorização das entidades é fundamental para se 
analisar a capacidade dos conselhos de políticas se tornarem espaços de representação 
democrática.   

Tendo em vista as características de uma representação coletiva entre 
representantes de entidades ou organizações da sociedade civil e do governo, o 
primeiro critério que define a autorização contingente nos conselhos diz respeito à 
pluralidade de participantes. Deve-se considerar que “o termo sociedade civil abriga e 
homogeneíza – no mesmo pólo – um conjunto bastante diferenciado de organizações 
e entidades, grupos de interesses: ONGs, entidades filantrópicas, entidades sindicais, 
organizações empresariais, etc” (Lüchmann, 2008, p. 90), sendo necessário atentar 
para a capacidade dos conselhos incorporarem um conjunto diferenciado de atores e 
perspectivas diretamente afins a política pública em questão e estarem abertos à 
renovação destes grupos. Isto implica, ir além da divisão de segmentos entre usuários, 
profissionais e prestadores de serviços, adotada na grande maioria dos conselhos, e 

 

43 Não obstante os conselhos serem criados por lei municipal, estadual ou federal e sua organização e normas 
de funcionamento serem definidas em regimento próprio, aprovadas pelos respectivos conselhos, na prática 
estes critérios variam consideravelmente dando margem a diferentes desenhos institucionais que impactam a 
capacidade de influência efetiva dos conselheiros na formulação das políticas. 



124 

 

Leonardo Avritzer 

desvendar quem são os atores e instituições que compõem tais grupos. O segundo 
critério que diferencia a autorização nos conselhos relaciona-se aos métodos de 
seleção, tanto das entidades e instituições, quanto dos representantes destes. Devido às 
diferenças no formato destas instituições, regulamentadas por leis municipais, a forma 
como selecionam atores e organizações é distinta e pode ou não combinar métodos 
mais inclusivos e democráticos (Almeida, 2009), como será visto na análise empírica 
dos conselhos municipais de saúde. 

Em segundo lugar, no que tange aos mecanismos de controle e conexão entre 
representantes informais e representados, alguns autores apostam na capacidade de 
que hierarquias informais e o relacionamento criado em networks sejam capazes de 
constranger a comportamentos accountables, ao que Saward (2005) chama de uma 
autenticidade independente. Lavalle e Castello (2008) também destacam a importância  
de se verificar a existência de indícios de controle sobre o representante, seja sob a 
pressuposição de alguma coincidência substantiva ou simbólica. Nos conselhos de 
políticas, é possível avaliar a prestação de contas de uma forma mais sistemática, já que 
existe a definição do locus da representação44 e a relação entre conselheiros e entidades 
pode se beneficiar da proximidade substantiva e/ou simbólica de interesses, 
perspectivas e opiniões. Embora o componente de afinidade (Avritzer, 2007a) seja 
essencial na construção da legitimidade democrática, deve-se considerar que o 
mandato nos conselhos não é pessoal, mas institucional, o que demanda uma 
aproximação entre conselheiros e entidades. Assim como as eleições não garantem a 
accountability, pode-se dizer que o fato de o conselheiro ter experiência com o tema não 
garante a qualidade do relacionamento representativo. Nos conselhos de saúde 
pesquisados, a relação de accountability foi estudada a partir de questionamentos sobre a 
existência de uma via de mão dupla entre segmentos e entidades e da capacidade de 
divulgação das ações do conselho e interlocução do mesmo com a sociedade, já que as 
políticas deliberadas serão direcionadas para um público mais amplo.  

Em terceiro lugar, a existência de um mandato responsivo, segundo o qual o 
representante deve agir de uma forma que promova os interesses do representado, é o 
último ponto que merece atenção. Na teoria política, propostas associadas às 
características dos representantes e a um mandato delegado, como formas de garantir 
a responsividade, suscitaram grandes debates na teoria da representação. Contudo, 
tanto concepções que defendiam que os representantes deveriam espelhar 

 

44 De acordo com Lavalle e Castello (2008, p. 64) o locus da representação “é ao mesmo tempo, a instância na 
qual a representação é exercida e os interlocutores frente aos quais se exerce, notoriamente o poder público, 
mas não só ele, também outros atores da sociedade civil e, em última instância a sociedade como um todo”. 
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características das pessoas as quais representava, quanto concepções que o 
apresentavam como delegados dependentes da vontade do povo (Manin, 1997, p. 
152), foram sendo superadas dando lugar à defesa do mandato independente. Esta 
defesa também encontra respaldo na literatura sobre a representação da sociedade 
civil, porém, os autores se beneficiam da ideia de representação como um 
relacionamento, para introduzir a deliberação como um meio de garantir a qualidade 
dasa decisões (Urbinati, 2006; Young, 2006; Mansbridge, 2003). Apesar da 
independência de mandato dos representantes, os deliberacionistas enfatizam que o 
controle democrático e o relacionamento entre representante e seus constituintes deve 
ser constante (Young, 2006). 

A teoria democrática deliberativa aposta na valorização dos processos de 
decisão coletiva que possibilitam reflexão e debate e, em decorrência, melhoram a 
qualidade das decisões (Cunha, 2009). Para que se cheguem a decisões orientadas para 
o bem comum, há uma variedade de requisitos que os autores apontam como 
essenciais, entre os quais: igualdade de razões apresentadas,inclusividade,ausência de coerção, 
interatividade de discurso, discordância entre os participantes, publicidade, informação ampliada sobre 
os assuntos e decisões coletivas voltadas para o grupo ou sociedade em geral (Mutz, 2008; 
Thompson, 2008; Chambers, 2005; Gutmann e Thompson, 2004; Bohman, 1996; 
Dryzek, 2002). A pluralidade de participantes e a presença de atores com visões 
divergentes não é um empecilho para se chegar a decisões, uma vez que estas devem 
ser mutuamente justificadas com argumentos aceitáveis e compreensíves por todos 
(Araujo, 2004). Em situações conflituosas e de difícil consenso, é preciso considerar 
que a deliberação produz decisões que podem sempre ser mudadas e revogadas, uma 
vez estão sujeitas ao escrutínio público.  

A opção pela teoria democrática deliberativa para análise do exercício da 
representação política nos conselhos leva em conta a natureza destes espaços de 
articulação entre Estado e sociedade, nos quais participar implica deliberar sobre 
políticas públicas a partir de um processo de discussão e da busca de acordos públicos. 
Até o momento, as pesquisas sobre os fóruns de representação da sociedade civil 
mostraram limites à efetividade deliberativa relacionados às variáveis contextuais, 
como por exemplo, a presença de partidos de esquerda com projetos participativos; 
de uma tradição de organização da sociedade civil; de institucionalização da 
participação que reflete o compromisso de governos com a implantação de espaços 
participativos e de desenho institucional favorável à deliberação. Porém, pouca ênfase 
tem sido dada aos fatores relacionados à representação política. Ao analisar os 
conselhos municipais de saúde, este artigo visa olhar a interação destes fatores e 
oferecer uma leitura da representação da sociedade civil.  
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2 – Representação política nos conselhos municipais de saúde 
no Brasil 

Pode-se afirmar que entre as políticas públicas modificadas pelo novo arranjo 
constitucional, a política de saúde foi indubitavelmente uma das estratégias de 
descentralização de maior sucesso, tanto no que se refere ao seu aspecto gerencial e 
administrativo, quanto em relação aos impactos políticos da incorporação da 
participação popular na sua fase de planejamento e fiscalização. Avritzer (2009c) 
ressalta que a presença de dois atores sociopolíticos com visões convergentes a 
respeito do acesso à política de saúde no país – o Movimento Sanitarista, liderado por 
profissionais da área que questionavam o modelo preventista adotado, e o Movimento 
popular de saúde, organizado pela população de baixa renda para lutar pelo acesso aos 
serviços – teve um grande impacto na defesa da participação. A influência destes 
atores pode ser sentida no arranjo participativo dos conselhos de saúde, sendo os 
únicos compostos, em sua maioria, por membros da sociedade civil.  Eles seguem o 
princípio da paridade entre, por um lado, representantes dos usuários, que ocupam 
50% das cadeiras, e, por outro, do governo, trabalhadores da saúde e instituições 
prestadoras de serviços, que perfazem os outros 50%. Além disso, são instâncias 
obrigatórias no processo de controle e fiscalização dos recursos públicos (Avritzer, 
2009c).  

Assumindo que conselheiros são representantes políticos com relativo grau de 
institucionalização e poder decisório sobre uma parte considerável de recursos e 
estratégias de políticas públicas de saúde, o artigo busca contribuir para o debate 
indicando alguns critérios para avaliação da representação, tendo como guia o seu 
paradoxo: a dificuldade de tornar a ausência presente. Baseado em dados coletados a 
partir de diversas técnicas, apresenta um retrato da representação política da sociedade 
civil nos conselhos de saúde. Nesta primeira seção de resultados empíricos, serão 
cotejadas informações presentes num  survey45 aplicado em conselhos municipais de 

 

45 Tendo em vista as limitações de uma pesquisa neste escopo e os diferentes bancos de dados utilizados, em 
alguns momentos serão apresentados dados diferenciados para um conjunto de cidades. Isto acontece porque 
na pesquisa recente procurou-se avançar e aperfeiçoar a metodologia de avaliação das atas e ampliar o foco 
para a representação política, adicionando questões no survey não aplicadas anteriormente no Nordeste.  As 
cidades pesquisadas da região Nordeste são: Alagoinhas (BA), Caucaia (CE), Fortaleza (CE), Lauro de Freitas 
(BA), Maracanaú (CE), Olinda (PE), Paulista (PE), Recife (PE) e Salvador (BA). Da região Sudeste: Belo 
Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ). Da região Sul: Porto Alegre (RS) e Florianópolis (SC). Da região 
Centro-Oeste: Anápolis (GO) e Distrito Federal (DF).  
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saúde46 distribuídos em quatro regiões do país, Nordeste47, Sudeste, Sul e Centro-
Oeste.  

Os dados são sistematizados a partir da agregação por segmento. Os limites 
desta análise estão relacionados com a diferença nas regras para composição dos 
segmentos, que englobam uma variedade de atores dentro da categoria sociedade civil  
(Faria, 2007). Na saúde, percebe-se que a variação é maior no segmento usuário que 
apresenta desde representantes de órgãos de defesa do consumidor e do Legislativo 
Municipal, até representantes de associações comunitárias. De qualquer forma, diante 
das exigências práticas de agregação dos resultados, esta divisão mostrou-se frutífera 
para avaliação de como atores da sociedade civil e do governo percebem a 
representação política exercida.  Na análise do processo deliberativo, procurar-se-á 
destacar estas diferenças internas entre os segmentos e como impactam no processo 
decisório.   

Tabela 1 – Segmentos entrevistados por região nos CMSs 

 Região Trabalhadores Prestadores Usuários Governo Total 

  N % N % N % N % N % 

Sudeste 17 34,0 3 6,0 25 50,0 5 10,0 50 100,0 

Sul 9 23,7 0 0,0 27 71,0 2 5,3 38 100,0 

Centro-Oeste 8 36,4 3 13,6 9 40,9 2 9,1 22 100,0 

Nordeste 30 21,6 16 11,5 72 51,8 21 15,1 139 100,0 

Total 64 25,7 22 8,8 133 53,4 30 12,0 249 100,0 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 
 

Foram realizadas 253 entrevistas48 e entre aqueles que indicaram o segmento 
há uma diferença grande que reflete, em certo sentido, a paridade destas instituições.  
No caso dos prestadores e governo, o percentual em algumas regiões é um pouco 
abaixo do peso de representação, devido às dificuldades encontradas na aceitação 
destes conselheiros em responder o questionário e ao fato de que algumas entrevistas 
foram realizadas em período de eleição, sendo necessário excluir alguns conselheiros 
da amostra, uma vez que as questões requeriam experiência na representação.  

 

46 O survey foi aplicado a todos os conselheiros municipais de saúde e assistência social que se dispuseram a 
responder o questionário. Aqui serão apenas apresentados as entrevistas na saúde, com o objetivo de manter a 
comparação com as atas das reuniões e evitar a influência da variável “tipo de política pública”.   
47 No Nordeste há um número maior de entrevistas devido ao financiamento recebido pelo CNPQ para  esta 
pesquisa. 
48 Em toda a análise será apresentado o total de respostas válidas, o que explica a diferença na frequência.  
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2.1 – Autorização contingente nos CMSs 

Tabela 2 – Segmento X Processo de seleção nos CMSs 

Método de escolha conselheiro 
Trabalhadores   Prestadores Usuários Governo Total 

N % N % N % N % N % 

Indicado pela Secretaria/governo 3 4,8 3 13,6 2 1,5 23 76,7 26 11,6 
Indicado por alguma associação 18 29,0 12 54,6 39 30,0 3 10,0 69 28,3 

Eleito em fórum interno de entidades 29 46,8 3 13,6 53 40,8 2 6,7 86 35,2 
Eleito em fórum ou conferência 11 17,8 4 18,2 30 23,1 1 3,3 40 16,4 

Outra forma 1 1,6 0 0 6 4,6 1 3,3 23 9,5 
Total 62 100,0 22 100,0 130 100,0 30 100,0 244 100,0 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas  no Brasil”, 
2009. 

Como apontado anteriormente, a autorização recebida por conselheiros é 
contingente e, neste sentido, dependente de uma série de critérios que podem 
influenciar a capacidade deliberativa dos conselheiros. Um destes critérios é o 
processo de seleção que pode ser mais ou menos inclusivo e democrático. Nos CMSs 
estudados, prestadores (68,2%) e governo (86,7%) são, em sua maioria, indicados e 
trabalhadores (64,6%) e usuários são eleitos (63,9%), seja pela entidade seja em Fórum 
ou Conferência49. Este dado mostra que atores provenientes de organizações da 
sociedade civil adotam práticas mais democráticas para inclusão nestes espaços. 
Contudo, existe um percentual significativo de conselheiros que são indicados, o que 
pode comprometer a capacidade dos conselhos serem inclusivos, no que se refere à 
pluralidade associativa, política, demográfica e socio-educacional, conforme 
indicadores de inclusão apontados por Coelho et all (2010, neste volume).  

 

49 A eleição em Conferência Municipal tem um grande potencial de inclusão dos atores presentes na esfera 
pública da cidade, tendo em vista seu caráter mais aberto e plural. Contudo, não é uma prática muito difundida 
na área da saúde, como é nos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. As cidades de Florianópolis 
(56,6%), Anápolis (53,3%) e Porto Alegre (34,7%) foram as que apresentaram maior número de conselheiros 
eleitos em conferências. 
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Tabela 3 – Segmento X Definição de vaga da entidade nos CMSs50  

Método de escolha entidade 
Trabalhadores   Prestadores Usuários Governo Total 

N % N % N % N % N % 

Eleição dos conselheiros 3 9,1 0 0,0 17 29,3 0 0,0 20 19,0 

Regimento Interno 8 24,2 2 40,0 14 24,1 3 33,3 27 25,7 

Eleição em Conferência 11 33,3 2 40,0 9 15,5 1 11,1 23 21,9 

Indicação 4 12,1 1 20,0 8 13,8 5 55,6 18 17,1 

Outra 7 21,2 0 0,0 10 17,2 0 0,0 17 16,2 

Total 33 100,0 5 100,0 58 100,0 9 100,0 105 100,0 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 2009. 

 

A prática do que chamo de uma “autorização contingente” nos conselhos 
também é limitada por uma política prévia e definição da estrutura normativa. Neste 
sentido, na maioria deles, o processo de autorização é definido previamente, dando 
pouco espaço para os atores sociais influenciarem neste processo. Tendo em vista a 
limitação do número de participantes e o fato dos conselhos de saúde atrelarem a 
representação ao pertencimento a associações e entidades, a possibilidade de que a 
variedade de organizações e interesses presentes na cidade tenham condições de 
disputar assento no conselho, seria um dos fatores que o tornaria mais permeável e 
inclusivo. Neste sentido, importa não apenas saber como os conselheiros chegam aos 
conselhos, mas também como as entidades que representam foram selecionadas. De 
acordo com os entrevistados de três regiões, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, há uma 
variação grande de métodos entre os segmentos. Os números de prestadores e 
governo são muito baixos para se tirar conclusões sobre estes segmentos. Novamente 
usuários e profissionais parecem acessar o conselho de forma mais democrática. Há 
um percentual considerável de entidades de trabalhadores e usuários que estão 
acessando o conselho de maneira não inclusiva, uma vez que suas vagas ou já estão 
definidas nos Regimentos Internos (RI’s) e Leis de criação ou foram indicadas para 
fazer parte do conselho. Neste caso, as indicações podem surgir do próprio plenário, 
do governo ou da secretaria executiva do conselho.  

O arcabouço legal dos conselhos de saúde, expresso em seus  Regimentos 
Internos (RIs) e leis de criação é outra fonte de dados em que se procurou avaliar a 
permeabilidade destas instituições a diferentes interesses e perspectivas (Young, 2006). 
Considera-se que conselhos nos quais não há previsão em seu RI de quais entidades 
terão direito a assento são mais abertos à renovação e à diversificação da 

 

50 Esta questão não foi aplicada anteriormente na Região Nordeste.  
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representação. Tendo em vista que os regimentos são mais claros no que diz respeito 
à definição dos usuários, optou-se por olhar especificamente para esta categoria. A 
leitura do RI e Lei de Criação dos CMSs aponta uma homogeneidade nos conselhos 
em que foram aplicadas as entrevistas. Em relação às categorias de origem51, apenas 
Olinda – sem previsão de categorias – e Rio de Janeiro – 50% das categorias previstas 
– abrem espaço para que diferentes temáticas, perspectivas e políticas sejam 
introduzidas nos conselhos. A situação é um pouco diferente no que se refere à 
definição das entidades representativas dos usuários. Apenas Fortaleza, Lauro de 
Freitas, Maracanaú, Porto Alegre e São Paulo possuem todas ou a maioria das 
entidades definidas. Nas demais cidades ou não há previsão ou esta não supera 50% 
dos casos.  

Estes dados mostram que os conselhos de saúde são mais inclusivos e 
democráticos do que os da área de assistência social e dos direitos da criança e do 
adolescente (Faria & Ribeiro 2010), no que diz respeito aos métodos de seleção dos 
conselheiros, mas são menos favoráveis à disputa de diferentes vozes na sua 
composição no que se refere às entidades e categorias. Talvez o forte associativismo 
presente na saúde, já atestado pela literatura e que foi responsável pelo desenho 
institucional mais propício à participação da sociedade civil, esteja também sendo 
responsável por não “abrir mão” de sua representação nos conselhos. Esta situação 
aponta para dois cenários. Por um lado, em contextos em que há um equilíbrio de 
forças entre os segmentos no conselho e estes são escolhidos por eleição, a não 
definição das entidades pode contribuir para a oxigenação do conselho e a 
diversificação de interesses representados. Por outro lado, tendo em vista o controle 
que o governo exerce em alguns espaços, a não definição pode servir de massa de 
manobra no sentido de punir entidades que não se alinhem ao seu projeto, 
especialmente, se estas são indicadas.  

 

51 Categoria de origem refere-se às organizações ligadas a determinado tema. Neste caso, os regimentos só 
apontam a categoria que deve ter assento no conselho e não a entidade específica. Ex: instituições ligadas aos 
direitos humanos. 
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Tabela 4 – Segmento X Argumento sobre representatividade nos CMSs 

Argumento  
Trabalhadores   Prestadores Usuários Governo Total 

N % N % N % N % N % 

Fui escolhido por meio de eleição 32 54,2 5 23,8 75 59,5 5 16,7 117 49,6 

Trabalho na área e sou reconhecido 24 40,7 15 71,4 38 30,2 24 80,0 101 42,8 

Estou envolvido com as causas da saúde  no 
município 

3 5,1 1 4,8 13 10,3 1 3,3 18 7,6 

Total 59 100,0 211 100,0 126 100,0 30 100,0 236 100,0 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 

Os limites da autorização contingente não parecem abalar a autopercepção 
dos atores políticos no que diz respeito a sua representatividade. Questionados se se 
consideravam representativos, 97,6% dos conselheiros de saúde responderam 
positivamente. Quanto ao motivo de sua representatividade, as respostas dividiram-se 
entre o argumento que enfatizava a presença de eleições e o argumento da experiência 
na área de política pública. A divisão entre prestadores e governo de um lado, e 
trabalhadores e usuários de outro, permanece nesta assertiva. Usuários e trabalhadores 
que frequentemente são escolhidos por eleição, atribuem a este critério sua 
representatividade. Do mesmo modo, prestadores e governo, na maioria indicados, 
associam sua representatividade com o fato de trabalharem na área e serem 
reconhecidos por outras pessoas. Como observa Lavalle et all (2006a,b) a presença do 
argumento eleitoral pode contribuir para o revigoramento da representação política, 
uma vez que oferecem mecanismos de sanção e de manutenção da relação entre 
organização e seus beneficiários, o que é positivo do ponto de vista democrático. O 
argumento da experiência, no entanto, parece ser menos sensível ao controle, uma vez 
que os representantes podem se sentir liberados de prestar contas e confiar apenas na 
sua expertise. Esta não é uma relação direta e precisa ser mais bem avaliada. Por fim, é 
preciso destacar que o fato de trabalharem na área também é um argumento muito 
utilizado por trabalhadores (40,7%) e usuários (30,2%).  

Uma das fragilidades da pergunta sobre a representatividade, aplicada pela 
primeira vez na pesquisa do Nordeste, diz respeito ao seu desenho. Ao oferecer 
algumas respostas pré-formuladas aos conselheiros, a pesquisa limitou o universo de 
opiniões que poderiam surgir, uma vez que o argumento eleitoral tinha um forte apelo 
aos que foram eleitos. Na pesquisa FINEP procurou-se refinar esta questão, 
permitindo que os conselheiros respondessem de forma espontânea. 
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Tabela 5 – Argumento sobre representatividade nos CMSs– resposta espontânea 

Argumento N % Sentido N % 

Mandato 50 41,7 

Accountability 7 5,8 

Responsividade 29 24,2 

Atuação responsável/participativa 14 11,7 

Afinidades/identidades 
associativas/trajetória 

58 48,3 

Experiência com o tema 17 14,2 

Experiência participativa 13 10,8 

Experiência 4 3,3 

Pertencimento (Vivência) 5 4,2 

Pertencimento (Filiação) 13 10,8 

Atributos pessoais 6 5,0 

Mecanismos de seleção 9 7,5 
Legal 2 1,7 

Eleitoral 7 5,8 

Idiossincrático 3 2,5 Idiossincrático 3 2,5 

Total 120 100,0 Total 120 100,0 

 Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 2009. 
 

A tabela 5 apresenta uma proposta de agregação destes argumentos. Na 
direção apontada pela literatura, os conselheiros destacam diferentes critérios de 
legitimidade relacionados com o mandato, experiência e trajetória ou com os 
mecanismos de seleção. Em primeiro lugar, associam sua representatividade à 
presença de uma afinidade e/ou identidade construída nesta trajetória participativa ou 
profissional/pessoal (48,3%). Nesta categoria diferentes direções foram indicadas e 
em algumas delas nota-se consonâncias com o que os teóricos vêm apontando 
significar a atividade de representar ou reivindicar representar. Desse modo, a 
experiência com o tema remonta à existência de um saber técnico (know-how) 
necessária para a formulação da política e que, em certo sentido, requer o 
reconhecimento por uma audiência (Rehfeld, 2006). A experiência participativa e a 
ideia de pertencimento (filiação) indicam uma representatividade que se constrói pela 
participação e afinidade adquirida (Lüchmann, 2008; Avritzer, 2007a) e se dá em 
simultaneidade com a prática participativa. O argumento do pertencimento/vivência, 
por outro lado, está em sintonia com a ideia de auto-governo, pois os entrevistados 
apontam como justificativa o fato de viverem na comunidade e compartilharem seus 
problemas e demandas (Pogrebinschi, 2009)52. Por fim, a ênfase nos atributos pessoais 

 

52 Em texto “Power and representation”,Thamy Pogrebinschi aponta que diferentemente da representação formal, 
a representação empreendida por atores informais é apenas suplementar desta autoridade, desde que não 
envolve autorização e o poder de governar os outros, mas o direito de se auto-governar. A autora parte do 
pressuposto que os representantes informais expressam preocupações (concerns) que são gerais, na medida em 
que os resultados e efeitos são compartilhados por todos, representantes e representados. Neste sentido, os 
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(ser responsável, competente, etc.) seria a que menos apresenta indícios de 
aproximação substantiva e simbólica com o representado, na medida em que o foco 
está nas qualidades do representado (Lavalle & Castello, 2008).  

O segundo conjunto de argumentos em que os conselheiros enquadram sua 
representação transmite a ideia de mandato (41,7%). O foco não é numa experiência 
que se constrói previamente à atividade de representar, mas durante este processo. 
24,2% dos entrevistados afirmaram serem representativos porque eles são responsivos 
aos interesses, demandas e desejos dos representados. É interessante notar que, 
embora não façam mediação no sentido clássico da palavra, os conselheiros que 
atrelaram sua representatividade à responsividade e accountability indicaram em 57,5% 
dos casos a sociedade como seus constituintes. Os restantes indicaram a entidade 
como locus de sua representatividade. Em segundo lugar, os conselheiros destacaram 
sua atuação responsável e participativa (11,7%) dentro desta instituição no sentido de 
que estão cumprindo adequadamente o seu mandato, como por exemplo, estarem 
sempre presentes nas reuniões. O argumento do mandato, menos destacado, está 
relacionado à presença de prestação de contas (5,8%). Isto não significa a ausência de 
accountability, como se verá nas tabelas a seguir, apenas que os conselheiros não 
percebem este critérios como principal definidor de sua representatividade.  

Finalmente, os argumentos centrados nos mecanismos de seleção são os 
menos invocados (7,5%) e incluem a justificativa legal e eleitoral. Interessante notar 
que a definição de representação dos conselheiros não passa necessariamente pelos 
mecanismos formais destacados pelos autores da representação política. Embora 
enfatizem a existência de uma autorização, esta está mais relacionada com a 
experiência do que com os mecanismos de seleção. Por outro lado, a ideia de que a 
representação está relacionada a uma performance democrática e uma atitude 
responsiva, parece se reproduzir nestes espaços. Ao enfatizarem o mandato e a 
trajetória/experiência/afinidade, os atores estão indo no cerne dos problemas 
levantados pela crise da representação, a saber, a ausência de conexão entre 
representantes e representados, tanto no que diz respeito aos seus interesses, 
perspectivas, opiniões, quanto em relação à distância dos primeiros à realidade dos 
segundos. Por outro lado, o argumento da experiência pode não representar a 

 

agentes estão exercendo auto-governo e não mediação de interesses. Contudo, pesquisas mostram que em 
muitos casos, representantes informais, similarmente à representação tradicional,  articulam e agregam 
interesses e integram e mobilizam cidadãos, além de expressarem temas diretamente relacionados com a sua 
vivência e preocupações mais diretas. 
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presença de relacionamento com a entidade ou sociedade que receberá a política 
pública, denotando apenas que o conselheiro considera-se apto para o exercício do 
mandato.  

2.2 – A prestação de contas nos CMSs 

Tabela 6 – Segmento X Discussão com entidade e divulgação das ações dos CMSs 

    Trabalhadores Prestadores Usuários Governo Total  

Sim. Discute a pauta com entidade 
N 48 16 113 26 203 

% 77,4 76,2 87,6 89,7 84,2 

Sim. Divulga as ações do conselho 
N 57 20 126 28 231 

% 90,5 95,2 95,5 96,6 94,3 

 Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas  no 
Brasil”, 2009. 

 

A inclusão de atores sociais com experiência e proximidade com os 
problemas diários da população, adquirida na prática participativa, é um dos 
elementos que dinamiza a representação política nos conselhos e oferece condições 
para uma relação democrática. Contudo, a presença de condições não significa que 
elas vão ocorrer. Além disso, o desenho institucional dos conselhos que favorece uma 
representação coletiva, permite que se avance em relação à aproximação simbólica e 
que se vislumbre mecanismos concretos de prestação de contas, o que pode facilitar a 
aproximação entre os diferentes atores e a não-fragmentação de suas ações. A 
necessidade de se discutir a pauta de reuniões com os segmentos que representam foi 
questionada aos entrevistados. Entre os respondentes, há um percentual elevado de 
respostas positivas (84,2%). Os segmentos governo e usuário são os que mais 
declararam discutir a pauta com entidades, 89,7% e 87,6%, respectivamente. A 
maioria dos conselheiros discute nas reuniões da entidade (56,7%); nas reuniões, 
somente quando é ponto de interesse (27,6%) e informalmente com os membros 
(15,8%).  

A divulgação das ações do conselho é outro caminho pelo qual estas 
instituições podem ser abertas a diferentes visões e interesses, bem como, tornarem-se 
conhecidas na sociedade. Os percentuais de conselheiros que afirmam divulgar as 
ações dos conselhos é muito elevado. Todos os segmentos divulgam, principalmente, 
por meio de reuniões onde os assuntos são tratados (43,7%) ou em reuniões próprias 
para este fim (24,5%). Estes dados são mais positivos do ponto de vista de existência 
de accountability do que aqueles apresentados por Lüchmann (2009) em pesquisas nos 
conselhos municipais de Santa Catarina, que incluíam diferentes políticas públicas. 
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Provavelmente, isto se deve à influência da política pública de saúde, que tem se 
mostrado mais efetiva em relação aos demais conselhos no Brasil.  

A iniciativa de divulgar a ação nos conselhos dá-se mais fortemente por parte 
do próprio conselheiro do que da entidade. Para 50% dos usuários e 47,1% dos 
trabalhadores a entidade sempre busca informações, seguido da opção “às vezes” 
(26,5% e 25,9%, respectivamente). Os prestadores são os que menos são “cobrados” 
por suas entidades – 50% “às vezes” e 33,3% “nunca”. O governo mantém uma 
relativa interação com seus representados – 33,3% para cada uma das opções: sempre 
e às vezes. Os dados em geral mostram que nos conselhos municipais de saúde está 
ocorrendo entre os atores da sociedade civil – usuários e trabalhadores – uma 
interação significativa entre representantes e representados o que aponta para a 
existência de prestação de contas e controle. Esta interação parece ter reflexos nos 
interesses que são considerados nestes espaços. De acordo com a opinião dos 
conselheiros os interesses da sociedade, em geral, têm sido muito representativos 
(30,8%) ou razoavelmente representativos (46,2%). Resta saber na análise do processo 
deliberativo se a percepção dos conselheiros confirma-se ou não. 

2.3 – Como os conselheiros de saúde exercem o mandato?  

Tabela 7 – Segmento X Como votam no processo decisório dos CMSs 

Como votam? 
Trabalhadores   Prestadores Usuários Governo Total 

N % N % N % N % N % 

Opinião e conhecimento pessoal 32 54,20 12 60,0 82 64,10 11 37,9 137 58,1 

Orientação do órgão ou entidade 13 22,00 3 15,0 24 18,80 8 27,6 48 20,3 

Orientação do segmento ou categoria 8 13,60 2 10,0 11 8,60 3 10,3 24 10,2 

Orientação da Câmara Técnica 5 8,50 2 10,0 7 5,50 4 13,8 18 7,6 

Outra 1 1,70 1 5,0 4 3,10 3 10,3 9 3,8 

Total 59 100,00 20 100,0 128 100,00 29 100,0 236 100,0 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas  
públicas no Brasil”, 2009. 

 

Por fim, o survey oferece elementos para se avaliar se os conselheiros 
reproduzem a idéia de mandato independente e se existem indícios de um processo 
deliberativo que possa contribuir para uma aproximação entre as decisões dos 
conselhos e os interesses, opiniões e perspectivas dos representados. Nos CMSs a 
noção de mandato independente prevalece em todos os segmentos da sociedade civil. 
Atores do governo declararam, em sua maioria, que votam de acordo com a opinião e 
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conhecimento pessoal sobre o assunto (37,9%) e a orientação do órgão que 
representam (27,6%). A orientação do órgão ou entidade também foi significativa 
entre os trabalhadores (22%), usuários (18,8%) e prestadores (15%). Já em relação à 
orientação do segmento, considerado como um todo, os usuários representam o 
menor percentual de respostas (8,6%). Por fim, a câmara técnica influencia mais o 
voto do governo (13,8%) e prestador (10%). É interessante notar que o mandato 
independente parece estar ocorrendo em conjunto com a prestação de contas e um 
processo deliberativo, o que pode aumentar as chances de uma coincidência de 
objetivos e propósitos. De acordo com os entrevistados, o conselho permite o acesso 
às informações necessárias para tomar decisões (82,4%); o processo deliberativo é 
marcado pelo debate (85,6%) e permite a mudança de preferências (92,4%), 
principalmente, quando confrontados com a opinião dos demais conselheiros 
(52,9%). Resta saber se a impressão dos conselheiros se confirma quando avaliado o 
processo decisório dos CMSs.  

3 – Como representam? O processo decisório nos CMSs  

Um dos diferenciais da pluralização dos agentes e espaços de influência 
democrática no mundo contemporâneo é a reintrodução da deliberação como 
componente central da representação política. Desse modo, a representação da 
sociedade civil vem ao encontro da perspectiva que busca ampliar o espaço de debate 
entre Estado e sociedade, para além do momento eleitoral, a fim de diminuir a 
distância entre os representantes e seus constituintes. Não obstante a crescente 
preferência entre teóricos e praticantes pelos benefícios da deliberação como meio de 
resolver questões específicas ou controvérsias públicas, a teoria ainda não foi capaz de 
estabelecer um elo entre a existência de um determinado componente e um resultado 
específico. Ou explicar até que ponto o modelo deliberativo provê processos de 
tomada de decisão superiores ao procedimento tradicional do voto (Mutz, 2008). 

As pesquisas desenvolvidas no PRODEP vêm buscando transformar 
pressupostos teóricos em indicadores empíricos para se avaliar a qualidade da 
deliberação nos conselhos de políticas. Aqui serão apresentadas informações do 
processo deliberativo de 8 capitais brasileiras, distribuídas nas cinco regiões do país, 
com características diferenciadas no que diz respeito a algumas variáveis, já destacadas 
pela literatura, como possíveis condicionantes da representação da sociedade civil, a 
saber, partido político e presença de projeto político participativo, institucionalização 
da participação, nível de associativismo e desenho institucional. Nas considerações 
finais, o artigo mostra se estas variáveis são importantes para explicar as diferenças na 
representação política entre as cidades. No que se refere aos processos de autorização 



137 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

e accountability, o artigo procura por associações53 entre processos mais inclusivos e 
democráticos e o atendimento de requisitos considerados essenciais para a existência 
da deliberação, destacados na segunda seção do trabalho.  

Para análise do processo deliberativo realizou-se análise documental das atas 
das reuniões ordinárias e extraordinárias, do período de 2003 a 200754. Foram 
categorizadas um total de 509 atas, incluindo reuniões ordinárias e extraordinárias nas 
8 capitais. Interessante ressaltar que, proporcionalmente, os conselhos se diferem 
muito em relação ao número de reuniões realizadas anualmente, o que inicialmente 
pode demonstrar um maior ativismo por parte de algumas instituições. Porto Alegre e 
Belo Horizonte realizaram, respectivamente, uma média de 20,4 e 22,5 reuniões por 
ano. As demais cidades realizam em média reuniões mensais. O período estudado 
difere em razão da disponibilização destas atas pelos conselhos: Belo Horizonte 
(2003-2006), Distrito Federal (2004-2005 e 2007) e São Paulo (2005-2007). Em 
Salvador foram analisadas atas do período de 2003 a 2005, tendo em vista que a 
pesquisa na região Nordeste foi finalizada em 2006. Em relação à qualidade das atas, a 
maioria das cidades apresentou atas completas, com destaque para Porto Alegre e Rio 
de Janeiro que apresentam maior detalhamento das discussões. As cidades de 
Florianópolis e o Distrito Federal, apresentam atas resumidas.  

3.1 - O processo de discussão: quem são os atores e como 
falam? 

Para os teóricos deliberativos, a possibilidade de que todos se expressem no 
processo decisório é o que o torna verdadeiramente democrático. Apesar de 
reconhecer que em determinados momentos os resultados da discussão precisam ser 
agregados, parte-se do pressuposto de que o processo de discussão que precede o 
voto é mais importante para determinar a legitimidade da decisão (Goodin, 2003). 
Neste sentido, pode-se supor que quanto maior for o processo de discussão em 
termos de razões apresentadas, mais ele se aproxima do ideal deliberativo de 
igualdade, interatividade e pluralidade de discurso. 

 

53 Deve-se destacar que devido ao pequeno número de conselhos analisados, não é possível fazer testes 
estatísticos que mostrem a associação entre estas variáveis. A busca por fatores explicativos dos distintos 
padrões de deliberação tem neste artigo apenas caráter exploratório e visa levantar questões para a análise da 
representação nos conselhos.  
54 Para uma descrição da metodologia empregada na análise das atas ver Cunha (2010, neste volume). 
Agradeço a Eleonora Cunha a constante interlocução sobre a teoria deliberativa e sua prática nos conselhos, a 
Uriella Ribeiro e a todos pesquisadores juniores do PRODEP pelo trabalho “insano” de codificação das atas. 
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Quadro 1 – Segmento que mais participa das vocalizações, debates e propostas por cidade nos CMSs55
 

Cidades Vocalização Debate Proposta 

Belém U, T U, T U 
Belo Horizonte U U T, U 
Distrito Federal G G G 
Florianópolis U, G U U, G 
Porto Alegre U U U, COM 
Rio de Janeiro U U U 

Salvador G, P G G, P 
São Paulo U U U 

 Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. Legenda: G = governo; T = trabalhador; P = prestador; U = usuário e COM = comissão. 

 

No que diz respeito à igualdade deliberativa, a análise da distribuição de 
vocalizações, participação no debate e apresentação de propostas por segmento nas 
capitais, revela um padrão deliberativo entre de um lado, o predomínio dos usuários 
em Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo e de outro, a 
maior influência do governo (Distrito Federal e Salvador). Em Florianópolis, o 
usuário é o que mais se envolve nas discussões, mas está sempre acompanhado de 
uma participação ativa dos atores governamentais. É importante destacar que, nas 
cidades em que o usuário se destaca, os percentuais de falas são muito próximos do 
peso de sua representação nos conselhos (50%). Já a maior influência do governo no 
Distrito Federal e Salvador pode ser considerado um forte indício de controle 
governamental sobre o processo deliberativo, uma vez que sua participação supera a 
dos demais segmentos, apesar do peso menor na representação.  Nos demais 
conselhos, exceto em Florianópolis, a participação do governo é próxima à média de 
assentos que possui.  

Em relação aos demais segmentos, os trabalhadores são também ativos na 
maioria das cidades, com menor intensidade em Florianópolis e Porto Alegre, 
chegando em Belém a superar o governo – resultado da composição do conselho que 
reserva 25% das vagas para este segmento. Já os prestadores, com exceção de 
Salvador, se mantêm à margem do processo. A maior participação de prestadores 
neste conselho é resultado da divisão de segmentos adotada, uma vez que os 
prestadores públicos – que geralmente são incluídos em outros conselhos como 
segmento governo – aparecem junto com os prestadores privados. Desse modo, 
grande parte da fala dos prestadores, são de atores que trabalham no governo. Por 

 

55 Para uma descrição minuciosa do percentual de participação na vocalização dos segmentos nas 8 capitais, ver 
artigo de Coelho (2010, neste volume). Os dados relativos ao debate e às propostas nos CMSs também podem 
ser vistos no artigo de Avritzer, neste volume, com exceção das informações relativas a Salvador.   
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fim, é relevante destacar que apenas o CMS de Porto Alegre apresentou um número 
considerável de vocalizações e participação no debate de atores externos da sociedade 
civil, que não fazem parte do conselho (em média 8% das falas). Além disso, há 
influência das comissões na elaboração de propostas, o que pode ser considerado um 
ponto positivo, já que são compostas paritariamente. 

A hipótese de que os processos de autorização e prestação de contas 
influenciam este padrão deliberativo é plausível, já que é possível supor que práticas 
democráticas de escolha dos representantes e de manutenção do relacionamento com 
as entidades dinamizam a deliberação, uma vez que os conselheiros serão menos 
dependentes do poder discricionário do governo de indicar alidados e mais propícios 
a receber os inputs da sociedade ou grupo ao qual representam. Embora, não seja 
possível fazer testes estatísticos que apontem a associação entre estas variáveis, 
quando desagregamos os dados sobre autorização e accountability das cidades em que 
foi feita a análise documental56, alguns indicativos são interessantes de serem 
explorados em outros estudos.  

Em grande parte dos casos em que os atores da sociedade civil – usuários e 
trabalhadores – conseguiram participar em pé de igualdade com o governo, os 
conselheiros foram escolhidos, em sua maioria, por meio de processos democráticos – 
Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. Inversamente, no Distrito Federal, 
onde o governo centraliza o processo de discussão, os conselheiros são em 50% dos 
casos indicados. Porém, esta variável não parece ter associação com o ocorrido em 
Salvador (60,9% conselheiros foram eleitos) e no Rio de Janeiro (73,4% indicados). 
Nestes conselhos, outros fatores parecem explicar a menor ou maior influência da 
sociedade civil. Os dados para a prestação de contas parecem ter menor poder 
explicativo, já que todos os conselhos apresentam bons índices de discussão com as 
entidades e divulgação das ações dos conselhos. A diferença maior neste item, diz 
respeito à busca de informações da entidade sobre a atuação do conselheiro, que no 
Distrito Federal, novamente, apresenta um pior desempenho em relação aos demais 
conselhos – 33,3 % dos conselheiros responderam que esta relação raramente 
ocorre57. O que poderia explicar a diferença entre os conselhos do Distrito Federal e 
de Salvador e os demais CMSs, no que se refere à postura do governo? Além dos 
dados de autorização já destacados, é importante considerar que conselheiros são 
escolhidos a partir de um grupo de possíveis interessados ou afetados pelas políticas e, 

 

56 O survey não foi aplicado em Belém e São Paulo.  
57 Nos demais conselhos, esta opção recebeu em média 16% das respostas. Em Salvador não foi aplicada esta 
questão.   
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portanto, a capacidade destes espaços serem plurais na composição é outro fator que 
pode reforçar ou limitar o caráter contingente da autorização. 

Quadro 2 – Composição dos usuários dos CMSs 

Cidade N Representantes 

Belém 10 
Movimentos comunitários organizados na área de saúde; (2) Associações de moradores ou entidades equivalentes; 
Associações de portadores de deficiência;  CNBB/Pastoral da Criança; (2) Associações de portadores de patologias; (2) 

Entidades congregadas de sindicatos de trabalhadores; Entidades de Defesa do Consumidor. 

Belo Horizonte 18 
(1) Representante de cada região administrativa da cidade; (1)Associações de Portadores de Deficiências e Patologias 

Crônicas; (4) Entidades do movimento sindical do setor produtivo e de serviços; (2) Entidades gerais do movimento popular 
e comunitário; (1) Movimento de Mulheres; (1) Entidades de Aposentados. 

Distrito Federal 5 
Associações de portadores de necessidades especiais; associações de portadores de patologias; defesa do consumidor; dois 

representantes escolhidos pelo Governador do DF, entre os membros dos Conselhos Comunitários, Associação de 
Moradores ou entidades equivalentes. 

Florianópolis 13 
(7) Representantes de entidades legalmente constituídas de representação popular (entidades comunitárias, pastorais, 

associações de moradores, associações ecológicas, etc.); (4) entidades sindicais e associações de trabalhadores;  (1) sindicatos 
ou associações patronais; (1) entidades não governamentais que atuem com portadores de patologias crônicas. 

Porto Alegre 36 

(2) Representantes de cada um dos 13 conselhos distritais; União das Associações de Moradores de Porto Alegre - UAMPA;  
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul;  Associação Comercial de Porto Alegre;  Associação Gaúcha de proteção ao 
Ambiente Natural; Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Porto Alegre – APAE; Centro dos Hemofílicos do Rio 
Grande do Sul; Grupo de Apoio e Prevenção da AIDS – GAPA; Conselho Nacional de Igrejas Cristãs – CONIC; Entidades de 

proteção de Defesa do Consumidor; Associação Gaúcha dos Deficientes Renais. 

Rio de Janeiro 17 

(2) Representantes da Federação de Associação de Moradores do Estado do RJ; (2) Federação de Associação de Favelas do 
RJ; (2) CMDCA; (1) Federação de Aposentados e Pensionistas do Estado RJ; Associação de Parentes e Amigos com 

Alzheimer; Grupo de Apoio aos Portadores de Hepatite C; Grupo Água Viva; Federação das Associações de Moradores do 
Município; Associação dos FALC e Talassemicos do RJ; Assoc. de Amigos e Familiares de Doentes Mentais e 10 

representantes de cada conselho distrital 

Salvador 8 
CUT; Federação das Associações de Bairro; Federação da Indústria e Comércio; Entidade de Defesa do Consumidor; 

Portadores de Patologias Crônicas; Associações de Deficientes Físicos; Pastoral da Saúde e Culto afro-brasileiro 

São Paulo 16 

(6) Movimentos Populares de Saúde, sendo 1 (um) da Região Leste, 1 (um) da Região Sudeste, 1 (um) da Região Sul, 1 (um) 
da Região Oeste, 1 (um) da Região Norte, 1 (um) da Região Centro; (5) Movimentos Sociais; (2) Associações de Portadores 

de Patologias; (1) Entidades Sindicais Gerais Patronais; (1) Entidades Sindicais Gerais de Trabalhadores; (1)Associação de 
Portadores de Deficiência. 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 

 

Nos conselhos municipais de saúde estudados, a análise dos Regimentos 
Internos e Leis de criação revela uma grande variedade na composição dos usuários. 
Como se pode ver no quadro acima, tanto o número de representantes, quanto o tipo 
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de entidade variam muito de uma cidade para outra. O CMS de Belo Horizonte, 
Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo destacam-se em relação ao número e 
capacidade de incluir distintos grupos ligados à área da saúde e aos movimentos 
populares da cidade, mantendo uma representação que leva em consideração suas 
diferentes regiões. Nas cidades de Florianópolis e Belém há também a inclusão de 
movimentos populares e grupos temáticos, mas sem o componente da territorialidade 
na representação. Em Salvador e Distrito Federal, a pluralidade é menor, tanto em 
relação ao número como à diversidade de participantes. Em Salvador, o conselho 
inclui como usuários entidades ligadas à interesses privados e no DF os representantes 
dos conselhos comunitários são escolhidos pelo governo. Estas diferenças na 
composição parecem ter influência no processo deliberativo destes dois conselhos. 
Como observa Mutz (2006, p. 133), mecanismos participativos nem sempre 
promovem a interação entre pessoas de diferentes perspectivas e com ideias 
conflitantes, o que pode dificultar um processo de mudança de preferências58. 

Quadro 3 – Total de vocalizações, debates e contestações nos CMSs (N) 

Cidades 
Número de 

falas 
Média por 
reunião 

Número de 
debates 

Falas inseridas no 
debate 

Vocalização com 
contestação 

Membros (RI) 

Belém 1336 25,2 86 973 73 20 

Belo Horizonte 4007 44,5 187 2573 40 36 

Distrito Federal 981 25,2 72 441 21 10 

Florianópolis 1543 23,7 120 710 8 26 

Porto Alegre 4593 45 167 2656 5 72 

Rio de Janeiro 3197 44,4 144 1758 98 34 

Salvador 1549 38,7 64 841 12 16 

São Paulo 2690 56 151 2029 67 32 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 
 

A valorização da pluralidade de interesses nos conselhos foi avaliada a partir 
da participação de todos os conselheiros por meio de falas nas reuniões, de debates e 
contestação. De acordo com o quadro 3, o número de falas registradas nos conselhos 
é um bom indicador da pluralidade. No CMS-São Paulo (56); Salvador (38,7) e 
Distrito Federal (25,2) a média de falas por reunião é elevada, considerando o número 
de membros, porém, é preciso considerar que nestes dois últimos não há um 

 

58 Este trabalho não inclui a preocupação com a inclusão da perspectiva de gênero. Para uma análise sobre o 
assunto ver o texto “Saúde é assunto para mulheres” de Ribeiro (2010, neste volume). 
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equilíbrio de vocalização entre os segmentos. Os números são menores em Belém 
(25,2) e Florianópolis (23,7). As demais cidades apresentaram uma média de 40 falas 
por reunião, número que também pode ser considerado satisfatório quando 
confrontado com seu número de membros.  

Como apontado acima, é importante que as vocalizações no processo 
deliberativo gerem debates e interação de ideias entre os participantes. Comparando-
se com o número de reuniões realizadas, vê-se que há uma média de 2 debates por 
reunião. Os números de debates são menores em Belém e Salvador. Estes dados 
sugerem que o processo deliberativo nos CMSs atende, em parte, as condições 
necessárias para a existência de deliberação. Por outro lado, o ideal deliberativo requer 
que todos os indivíduos envolvidos tenham oportunidade de expressar suas 
preferências, o que demanda uma análise mais detalhada do número de falas incluídas 
nos debates. Olhando para o total de vocalizações registradas nas atas (1ª coluna do 
quadro 3), a maioria dos conselhos apresenta um alto número de falas inseridas em 
debates. Em Belém (72,83%), Belo Horizonte (64,21%) e São Paulo (75,42%) o 
percentual de falas inseridas no debate é muito alto. No Distrito Federal (44,95%), 
Florianópolis (46,01%), Porto Alegre (57,82%), Rio de Janeiro (54,99%) e Salvador 
(54,29%), em média metade das vocalizações foram realizadas dentro de debates.  É 
importante destacar que no Distrito Federal e em Florianópolis o percentual de 
debates pode ter sido influenciado pela qualidade das atas. Ademais, o processo 
deliberativo não se encerra em uma reunião, uma vez que com frequência um mesmo 
tema é discutido em diferentes plenárias, o que aumenta a chance de que várias 
pessoas estejam participando do debate sobre um determinado assunto.  

Mais do que se expressar, o ideal deliberativo requer que as pessoas estejam 
sujeitas a argumentos divergentes entre si. Como observa Mutz (2006, p. 87, tradução 
da autora) “as perspectivas que as pessoas defendem quando elas falam sobre política 
devem ser contestadas”. A variável contestação foi avaliada na pesquisa como forma 
de discordância explícita de um conselheiro em relação ao outro num dado tema. 
Contudo, os números revelam baixíssimo grau de argumentos divergentes (Quadro 
3). Os números de contestação em relação ao número de debates são maiores em 
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Este dado precisa ser mais bem avaliado a 
fim de que algumas conclusões sejam feitas, pois o grande número de questões que 
estavam sendo categorizadas e as dificuldades inerentes à análise qualitativa podem 
contribuir para explicar o baixo número de contestação.  

3.2 – O processo de discussão: sobre o que falam? 



143 

 

A DINÂMICA DA PARTICIPAÇÃO NO BRASIL 

Os conselhos de saúde são instituições desenhadas para a formulação de 
políticas públicas e controle das atividades do governo. Neste sentido, espera-se que 
sejam capazes de gerar  discussões com aspecto generalizante e que visem ao bem 
comum (Chambers, 2005), considerando os interesses, valores e perspectivas daqueles 
que tradicionalmente são excluídos das escolhas políticas. Na pesquisa buscou-se 
aferir o que discutem os conselheiros a partir de uma categorização dos principais 
temas afins a política de saúde. Aqui é apresentada a distribuição de frequências de três 
temas gerais mais discutidos: organização interna, controle e gestão. O tema 
organização interna diz respeito às discussões relacionadas com a dinâmica de 
funcionamento do conselho e com a organização do seu trabalho, por exemplo, 
aprovação de comissões, participação em eventos da saúde e mudanças relativas à lei 
de criação e regimento interno. As discussões sobre “Controle” no gráfico são 
apresentadas de forma agregada, incluindo o aspecto da fiscalização e avaliação das 
ações de saúde, da normatização e planejamento de programas e projetos e da 
fiscalização do Fundo Municipal de Saúde e do financiamento da política. Na maioria 
dos conselhos, a discussão sobre fiscalização das ações da saúde e sobre a 
normatização de novos programas e projetos é maior do que a discussão de 
financiamento. Por fim, as questões relativas à Gestão da saúde referem-se às 
dimensões de atendimento – qualidade dos serviços ofertados pelo sistema – de 
serviços de atenção básica e especialidades. Em geral, os conselhos discutem mais 
questões relacionadas com o atendimento, uma vez que este tema aparece tanto na 
discussão da qualidade dos serviços em postos de saúde localizados, quanto em 
hospitais59.  

 

59 Outros temas categorizados foram: Controle da política; Convites, avisos e manifestações; Coordenação 
entre os níveis da sáude; Expressão de temas públicos; Interação entre os conselhos de políticas das cidades; 
Questões gerais da saúde e Violência e saúde. Estes temas tiveram pouca expressão nos conselhos, com 
exceção dos “Avisos” que em BH, DF, POA e SP aparecem constantemente nas reuniões. Este é o momento 
que os conselheiros têm para falar livremente sobre os acontecimentos na saúde e sobre sua região.                        
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Gráfico 1 – Temas mais discutidos nos CMSs 

 

 Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas 
públicas no Brasil”, 2009. 

Em relação à distribuição destes temas entre as cidades pesquisadas, percebe-
se que a “Organização Interna” predomina em 5 capitais: Belém, Florianópolis, Porto 
Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Isto parece estar relacionado com a intensa 
participação dos usuários nestas cidades, com exceção de Salvador, que tentam 
intervir nas discussões de projetos e programas colocados em pauta, quer seja pedindo 
adiamento da votação, quer seja pedindo estudo de comissão. Além disso, o alto 
número de temas organização interna está em grande parte relacionado às 
características do processo decisório nestes espaços. Independente dos assuntos em 
pauta, eles com frequência envolvem algum procedimento de organização interna 
como formação de comissões para estudo e avaliação, eleição de representante para 
participação em eventos e definição de formas de ação do conselho. Em Belém e Rio 
de Janeiro, onde a discussão sobre organização interna é muito elevada, (50,77% e 
56,40%, respectivamente), constatou-se problemas sérios com a estrutura de 
funcionamento e um grande debate dos usuários tentando aprimorar e democratizar o 
processo decisório, o que é positivo para sua organização.  

Por outro lado, os conselhos de Belo Horizonte e São Paulo apresentam mais 
discussões dos temas relevantes para a política de saúde, ligados ao controle e à gestão. 
Nestes casos, a força dos usuários e o associativismo civil na área da saúde nestas 
cidades, parece disponibilizar os recursos políticos necessários para sua influência nos 
diferentes temas. No DF a discussão sobre controle é muito alta, porém, apesar do 
conselho apresentar o elemento da publicidade nas discussões dos temas afetos aos 
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usuários da saúde, a deliberação tem sido feita sem a participação ativa destes, o que 
compromete a democratização do processo. Neste caso, parece que o governo apenas 
transfere sua arena de atuação, uma vez que precisa do aval dos conselhos para 
aprovar programas e projetos, sem contudo, partilhar efetivamente o poder de 
decisão. Em Florianópolis e Porto Alegre também há considerável discussão sobre os 
temas públicos60.  

Quadro 4 – Atores que mais vocalizam os temas nas capitais – CMSs  

Temas BEL BH DF FLN POA RIO SSA SAO 

Fundo e Financiamento  G e T U e G G, U e T G U U e G G e T U 

Fiscalização  G  U, G e T G G e U U U G e T U 

Normat. e Planejamento G, T e U U e G G e U G U U G e P U 

Gestão Atendimento U U G e U U U e G U G, P e T U 

Gestão Especialidades G G G e U G U e G U P U 

Gestão Serviços U U e G G e U G e U U e G U G, T, P e U U 

Organização Interna  U U e T  G e U U U U G U 

Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 
Legenda: G = governo; T = trabalhador; P = prestador e U = usuário.  

 

O quadro 4 apresenta os atores que mais vocalizaram os temas relacionados 
ao controle, gestão e organização interna61. De um modo geral, os usuários da saúde 
são os que mais vocalizam temas em Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e 
São Paulo – cidades mais plurais na composição. Em Belém e Florianópolis os 
usuários são os que mais falam quando considerados numericamente, mas o governo 
tem a prerrogativa de vocalizar temas importantes ligados ao controle do 
financiamento, fiscalização e normatização. No Distrito Federal e Salvador há maior 
controle do governo na maioria dos temas. Mantendo a hipótese de que a definição 
dos critérios de quem pode ser autorizado pode influenciar a capacidade dos 
conselheiros se expressarem no processo decisório, a diferença no critérios de 
pluralidade da representação do DF e Salvador (ver Quadro 2), pode ser uma das 
chaves para compreensão deste fenômeno. No DF a representação de atores da 

 

60 É importante destacar que a discussão dos temas é influenciada pela composição da pauta, que parece não 
estar sendo composta de forma democrática nos CMSs. De acordo com 60,9% dos conselheiros das 15 
cidades, a pauta é proposta, na maioria das vezes, pela direção, quer seja na pessoa do Secretário, da mesa 
diretora ou da secretaria executiva.  
61 Em alguns casos, optou-se por identificar mais de um ator devido à proximidade numérica entre eles¸ 
mantendo a distinção pela ordem apresentada. 
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sociedade civil organizada em regiões ou em movimentos comunitários é muito baixa, 
dando mais espaço para o governo. Já em Salvador, a limitada oxigenação do conselho 
a um associativismo relacionado às políticas públicas e comunitário parece refletir-se 
no processo decisório, em que governo e prestador, principalmente, mantêm o 
controle. A presença de um associativismo étnico e religioso na Bahia, principalmente 
em Salvador, é mais marcante e pode ser sentida na composição do conselho. Além 
disso, é preciso considerar com Mota (2007) que as forças tradicionais fortemente 
presentes na política baiana, criaram constrangimentos para a disseminação de um 
associativismo reivindicativo, questionador do status quo. Por fim, a forte influência do 
governo em Belém e Florianópolis nos temas mais relevantes da política de saúde, 
reforça a importância da pluralidade. Nestes conselhos há maior diferenciação de 
atores da sociedade civil do quem em Salvador e no DF, mas ainda limitada no que 
tange à pluralidade associativa e política. 

3.3 – Processo de decisão: sobre o que decidem os conselhos 
de saúde? 

Os CMSs têm previsão legal que estabelece entre suas competências a 
aprovação do Plano Municipal e Plano Orçamentário, além da necessidade de 
apreciação de programas e projetos que serão objeto de financiamento. Sendo assim, 
seus representantes são constantemente convocados a deliberar sobre assuntos 
públicos, que terão reflexo sobre a cidade como um todo, o que implica tanto a 
atividade de discussão quanto de decisão. O gráfico abaixo mostra que os CMSs  são 
mais bem sucedidos no processo discursivo do que na arte de chegar a decisões 
públicas. 

Gráfico 2 – Temas mais decididos nos CMSs 
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 Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 

 

Em Belém (73,72%), Salvador (82,89%) e São Paulo (87,41%), por exemplo, 
praticamente só se decidem sobre organização interna. Nos demais conselhos a 
organização interna também ocupa um lugar de destaque, ao lado dos temas 
relacionados ao controle. Isto significa que os governos estão obedecendo às 
exigências do Ministério da Saúde de aprovação pelo conselho de programas e 
projetos que receberão financiamento público. Além disso, o conselho se tornou 
espaço de fiscalização das contas públicas e das ações das secretarias municipais. O 
potencial de democratização, no entanto, é limitado em algumas cidades, haja vista 
que não há igualdade de condições no que diz respeito às vocalizações, debates e 
propostas e nem todos os conselhos apresentam nível satisfatório de debates. A 
grande exceção é o CMS de Porto Alegre que  apresentou quase 80% de decisões 
relacionadas ao controle; decisões estas que contaram com a grande participação dos 
usuários. Além disso, vale destacar o grande número de decisões sobre Gestão de 
especialidade no Rio de Janeiro (30,5%), reflexo do alto número de hospitais na 
cidade.  

As decisões dos conselhos obedecem a um padrão geral de temas 
relacionados ao controle da política de saúde – normatização, fiscalização e 
financiamento – propostos em sua maioria pelo governo, e à organização interna, 
liderados pelos usuários. Isto ocorre porque o governo é o ator que tem recursos e 
condições de apresentar tais projetos e os usuários tentam interferir como podem, 
adiando votações ou encaminhando para estudo de comissões, numa atitude muito 
mais reativa do que propositiva (Almeida, 2008).  Neste sentido, casos como os do 
Rio de Janeiro e Porto Alegre em que as comissões tiveram um papel importante na 
proposição destes projetos são bons exemplos de dinâmicas mais fluidas aos 
diferentes interesses, já que estas comissões, geralmente, são formadas paritariamente.  
Por fim, deve-se considerar que em vários momentos, discussões sobre um mesmo 
projeto ou pedido de financiamento passam por diversas reuniões até que sejam 
aprovadas, devido à discussão e discordância dos conselheiros. Como cada ata é 
considerada uma unidade de análise, não foi possível captar toda esta dinâmica de 
continuidade entre os assuntos e as mudanças e adaptações realizadas a fim de que o 
tema obtivesse aprovação. Conselhos com elevado grau de debate entre os segmentos 
são os mais prováveis de apresentarem este tipo de interação.  
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4 – O que dizem os conselhos de saúde sobre a representação 
política da sociedade civil? 

Neste trabalho defendeu-se que, no mundo contemporâneo, a resposta à 
questão o que é representação deve ser formulada  a partir de um contexto de 
pluralização dos níveis de exercício da soberania e fluidez das fronteiras de separação 
entre Estado e sociedade. Partindo da concepção de Pitkin, segundo a qual a 
representação é uma atividade política que torna presente o representado ausente, o 
trabalho propõe que é preciso considerar diferentes critérios de legitimidade e 
maneiras de avaliar a conexão entre representação e democracia.  

Os conselhos de políticas com suas características de representação coletiva 
estão no cerne desta problemática. Não obstante as expectativas de democratização e 
inclusão da participação da sociedade civil no processo de tomada de decisões de 
políticas públicas, a forma como está se configurando a representação política pode 
influenciar diretamente a capacidade dos conselhos tornarem-se espaços efetivos de 
influência democrática. Neste artigo, apontou-se que as características de uma 
autorização contingente nos conselhos, expressa nos métodos de escolha dos 
conselheiros e entidades, capacidade de renovação e pluralidade dos representantes, 
associada à presença de prestação de contas e responsividade, podem influenciar a 
capacidade destes espaços tornarem-se espaços legítimos de representação 
democrática. Como tarefa de pesquisas futuras, fica o desafio de buscar associações ou 
não entre estes mecanismos e a forma como se dá a representação. Por enquanto, o 
que se percebe é que a baixa pluralidade participativa parece ter um impacto no 
desempenho do processo decisório, como se verá no quadro abaixo.   

A iniciativa de instituir a deliberação é necessária, mas não suficiente para se 
alcançar o resultado desejado (Button & Ryfe, 2005, p. 22). Esta idéia convida a 
prestar atenção nas condições que influenciam a capacidade dos representantes da 
sociedade civil tornarem presente a ausência por meio de um processo deliberativo em 
que as condições de igualdade e interatividade do discurso, pluralidade de atores e 
argumentos e publicidade de temas e decisões estejam presentes.  
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Quadro 5 – Diferença entre as capitais em relação a partidos políticos, associativismo, institucionalização da 
participação e desenho institucional dos conselhos municipais de saúde 

Cidades Partido político 
Associativismo / Mil Hab. 

62 
IMIP63 Pluralidade64 Presidência 

Belém PT  0,84 0,68 Média Conselheiro 

Belo Horizonte PT  1,89 0,94 Alta Conselheiro 

Distrito Federal PMDB e PFL  1,84 - Baixa  Secretário Municipal 

Florianópolis PP e PMDB  3,49 - Média  Secretário Municipal 

Porto Alegre PT e PMDB  2,26 0,94 Alta Conselheiro 

Rio de Janeiro PFL 1,63 0,41 Alta  Secretário Municipal 

Salvador PFL e PDT  0,88 0,66 Baixa  Secretário Municipal 

São Paulo PSDB e PFL  1,76 0,61 Alta   Secretário Municipal  

 Fonte: Pesquisas “Participação e distribuição nas políticas públicas”, 2007 e “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, 
2009. 

Considerando variáveis exógenas, no que se refere ao contexto em que estas 
instituições atuam, e endógenas, em relação à definição das regras que estruturam 
estes espaços, o quadro 5 mostra que não existe um padrão explicativo, quando se 
toma por base cada variável isoladamente. Em primeiro lugar, nem todos os 
conselhos com relativo sucesso deliberativo estão situados em cidades com partidos 
de esquerda. Em segundo lugar, o fato do Secretário Municipal ser obrigatoriamente o 
presidente do conselho, não é sinônimo de ausência de deliberação. Em terceiro lugar, 
a composição entre um amplo associativismo civil e uma representação plural parece 
estar mais diretamente relacionada com o êxito deliberativo, principalmente, se vier 
acompanhada de uma forte tradição de movimentos de saúde nas cidades. Por fim, 

 

62 Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) sobre as Fundações Privadas e Associações 
sem Fins Lucrativos no Brasil em 2002. Apesar dos limites em relação à avaliação numérica e qualitativa do  
associativismo em termos de sua organização e ativismo político, os dados foram gerados a partir de uma 
metodologia comum para todas as cidades do Brasil, o que permite a comparação entre elas. A média de 
associativismo das cidades pesquisadas é de 1,82.  
63 Índice Municipal de Institucionalização da Participação, formulado por Pires e Cambraia (2010, neste 
volume).  Quanto mais próximo de 1, melhor a cidade está posicionada em relação à institucionalização da 
participação. 
64 Os conselhos estudados são muito parecidos nas dimensões de institucionalização, democratização e 
representação destacadas por Faria e Ribeiro (neste volume). Aqui serão destacadas as diferenças que 
importam entre estes conselhos: pluralidade e quem ocupa a presidência. Baixa pluralidade = número de 
participantes abaixo de 20, baixa diversidade de movimentos sociais e grupo temáticos da saúde e ausência de 
territorialidade; média = média de 20 conselheiros, presença de movimentos sociais e grupos temáticos e 
ausência de territorialidade e alta =  acima de 20; alto envolvimento de movimentos sociais e grupos 
relacionados à temática da saúde e presença de territorialidade. 
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isto não significa que partidos políticos e a definição de cargos estratégicos não sejam 
importantes para se institucionalizar a deliberação. Nos casos em que eles estão 
presentes, ocorre uma sinergia positiva que potencializa a efetiva partilha de poder de 
decisão, como se vê nas cidades de Belo Horizonte e Porto Alegre.  

Dividindo as capitais pelas diferenças no processo deliberativo, os piores 
desempenhos são do Distrito Federal e Salvador. No CMS da capital baiana, a 
combinação entre um partido não alinhado com projetos políticos participativos, um 
fraco associativismo civil, a baixa institucionalização da participação e um desenho 
institucional que não prioriza a pluralidade de atores e processos mais democráticos de 
definição da presidência são fatores limitadores da deliberação. O governo e 
prestadores públicos e privados dominam os debates e o processo decisório é limitado 
no que diz respeito à apresentação de temas e decisões. Como destaca Avritzer 
(2009c), a fraca organização da sociedade civil e a resistência de forças conservadoras 
locais a projetos participativos são características que limitam as instituições 
participativas em Salvador no que tange à capacidade de implementar a deliberação 
entre Estado e sociedade civil. O caso do Distrito Federal é muito próximo ao de 
Salvador, com exceção de que naquele conselho os resultados são mais satisfatórios 
em termos de decisões generalizantes. Contudo, a ausência de condições essenciais 
para deliberação, como a igualdade, interatividade e pluralidade de discurso, mostra 
que o parece ter ocorrido no DF é uma transferência de arena de atuação do governo, 
que agora precisa do aval do conselho para aprovar programas e projetos.  

Em Belém o processo deliberativo é altamente igualitário e possui uma 
pluralidade média, ao mesmo tempo em que apresentam uma baixa publicidade, 
expressa principalmente na sua dificuldade de decidir sobre temas públicos.  A média 
pluralidade na composição, a administração do PT e o fato da presidência ter sido 
ocupada pelo segmento trabalhador e usuário são dimensões que podem explicar a 
maior influência da sociedade civil no conselho. Contudo, é possível perceber que 
Belém não tem uma tradição associativa e de institucionalização da participação o que 
pode refletir nas dificuldades de consolidação da estrutura interna do conselho.  

Florianópolis é um caso mediano entre os conselhos pesquisados, no qual os 
atores governamentais disputam influência com os da sociedade civil e há uma 
presença significativa de deliberações sobre os variados temas públicos, não obstante 
o grande número de decisões sobre organização interna. Novamente, a presença de 
um elevado associativismo e uma composição plural parece ser o fator diferencial do 
exercício da representação, mesmo num cenário de partido político da direita e não 
democratização dos cargos estratégicos.  
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Por fim, o grupo composto por Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro 
e São Paulo mostrou-se o mais bem sucedido na qualidade da deliberação, com 
algumas diferenças significativas. Em primeiro lugar, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo as variáveis do quadro 5 parecem perder sua força explicativa quando as 
deparamos com um processo deliberativo dinâmico e interativo dos conselhos. Nestes 
casos, a presença de uma vida associativa forte, qualitativamente e quantitativamente 
(Avritzer, 2009c, p. 26-27) e a grande influência do movimento sanitarista nestas 
cidades, influenciou na representação de atores diversificados e de diferentes regiões 
no conselho, possibilitando que estes atores se contraponham às tentativas de 
limitação da participação. Todavia, a influência do governo pode ser sentida nas 
dificuldades do conselho tornar-se arena privilegiada de discussão e decisão de temas 
centrais da saúde pública. Em segundo lugar,  em Belo Horizonte e Porto Alegre há 
uma confluência positiva de fatores que potencializam a deliberação entre Estado e 
sociedade. Nesta última, o associativismo ativo e contestatório, o ambiente propício à 
institucionalização da participação e a alta pluralidade – a maior entre os conselhos 
estudados – são elementos que diferenciam a maior habilidade de chegar a acordos e 
decisões que foram produzidas a partir do atendimento dos principais requisitos para 
o sucesso deliberativo.  

À guisa de conclusão, vale lembrar que os argumentos utilizados pelo 
conselheiros para justificar sua representatividade enfatizam a presença de um 
mandato responsivo e accountable e o fato de possuírem experiência e afinidade com o 
tema e com a prática participativa, o que os aproxima dos problemas diários dos seus 
representados. Embora estas dimensões pareçam ser atendidas na maioria dos 
conselhos estudados, é preciso considerar que a possibilidade de que estes espaços 
renovem a política representativa não depende apenas de uma disposição individual 
dos participantes de tornar presente a ausência. As análises mostram que nos 
conselhos de saúde, os processos de autorização plurais e democráticos são essenciais 
para o êxito deliberativo. Ademais, estes espaços precisam ser mais abertos à 
renovação de movimentos e organizações sociais. Por fim, o artigo corrobora o que 
diz Avritzer (2007a, p. 459) sobre a necessidade de que os representantes eleitos 
emprestem legitimidade a estes espaços de modo a dar vazão ao ativismo da sociedade 
civil. Estas são dimensões que se mostraram cruciais para minimizar o aspecto 
contingente da autorização nos conselhos de políticas.  
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A política para crianças e adolescentes 
em capitais brasileiras: os conselhos de 

direitos importam? 
 

Telma Maria Gonçalves Menicucci 
 

 

 

studos sobre conselhos de políticas têm proliferado no Brasil a partir de sua 
implementação crescente desde as mudanças trazidas pela Constituição, a 
maioria deles focados em estudos de caso e muito poucos avançam na 

tentativa de identificar de forma mais sistemática os prováveis impactos dos conselhos 
sobre as políticas públicas locais. Isso se justifica, pelo menos em parte, pela 
dificuldade de imputar o desempenho dos governos locais em determinadas políticas 
ao desempenho dos respectivos conselhos, dado que outros fatores afetam esses 
resultados, sendo necessários estudos mais sofisticados que possam produzir 
conclusões mais robustas. 

Este artigo tem como foco o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (CMDCA) e a intenção é relacionar a “qualidade” desse conselho em 
algumas capitais brasileiras a alguns indicadores de resultados da atuação dos 

E 
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municípios em relação a ações voltadas para criança e adolescente, levando em conta 
também a situação econômica dos mesmos65. 

Este exercício tenta identificar, ainda de forma preliminar, por um lado, 
características que distinguem os CMDCAs entre si em sete capitais brasileiras e o 
Distrito Federal, de forma a classificá-los como mais ou menos institucionalizados, 
mais ou menos democráticos internamente e com maior ou menor capacidade 
deliberativa em relação a temas de interesse da política para a criança e o adolescente. 
Resultados mais positivos nesses indicadores sugeriria maiores condições de o 
conselho cumprir o seu papel esperado, ou seja, participar da definição, gestão e 
controle das políticas públicas, o que supostamente pressionaria os governos locais a 
obter melhor desempenho nas políticas públicas.  

Por outro lado, buscou-se identificar alguns indicadores de desempenho dos 
municípios no atendimento às crianças e adolescentes. A partir daí, verificar se há 
alguma relação entre “melhores” conselhos e melhor desempenho nas políticas locais, 
levando-se em conta alguns indicadores financeiros dado que desempenho deve estar 
também vinculado à capacidade de gasto.   

O caráter ainda preliminar deste exercício não permite afirmações conclusivas 
sobre essas relações, tanto em função da baixa representatividade dos municípios 
pesquisados, quanto pela limitação dos indicadores, seja na sua capacidade de aferir a 
efetiva atuação dos conselhos em termos de capacidade de influência na política, mas 
particularmente para aferir o desempenho local na política de atendimento à criança e 
ao adolescente em função de vários fatores, destacando-se o caráter transversal e 
intersetorial dessa política, que diz respeito à atuação de vários setores afetos não 
exclusivamente a esse segmento da população, bem como recobre a atuação de 
diferentes conselhos; a baixa institucionalização de programas específicos voltados 
para criança e adolescente o que tem como conseqüência a também baixa 
disponibilidade de dados sobre eles. Entretanto, foi possível identificar algumas 
tendêncas que sugerem uma relação efetiva entre qualidade dos conselhos e 
desempenho na política de atendimento à criança e ao adolescente. 

O artigo está dividido em quatro seções, além dessa introdução. Na primeira, 
é feita uma síntese dos princípios e diretrizes da política de atendimento à criança e ao 
adolescente de forma a situar a análise. Na segunda seção, os CMDCAs das cidades 

 

65 As informações relativas às características institucionais e do funcionamento de conselhos foram produzidas 
no escopo da pesquisa Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil,financiada pela Finep, coordenada pelo 
professor do DCP/UFMG, Leonardo Avritzer, e base desta publicação. 
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estudadas são comparados do ponto de vista de seu desenho institucional, da 
dinâmica e capacidade deliberativa. Na terceira seção, as cidades são comparadas a 
partir de alguns indicadores financeiros e de desempenho e, por fim, a partir da 
produção de indices sintéticos, são feitas algumas inferências e ensaiadas algumas 
hipóteses a serem exploradas. 

1 O tratamento legal-institucional à criança e ao adolescente no 
Brasil 

O artigo 227 da Constituição Federal de 1988 embasa mudanças significativas 
em relação ao tratamento a ser dado à criança e ao adolescente no Brasil, definindo: 

 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

O desdobramento institucional-legal dessa prioridade foi o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA - Lei № 8.068/90 de 13 de julho de 1990) que dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, definindo-os como sujeitos de 
direitos, ou seja, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e não mais como 
objetos de proteção social e jurídica por parte da família, da sociedade e do Estado.    

A garantia desse conjunto de direitos constitucionais se consolida por meio da 
“política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente” que, de fato, 
demanda um conjunto de ações governamentais dos três níveis de governo, as quais 
perpassam vários setores de atuação governamental, tais como as políticas sociais 
básicas (saúde, educação e assistência social), bem como serviços especiais de 
prevenção e atendimento médico e psico-social às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão, além de proteção jurídico-social (ECA, 
artigos 86 e 87). 

As diretrizes da política de atendimento tal como definidas no Eca são a 
municipalização do atendimento; a criação de conselhos municipais, estaduais e 
nacional dos direitos da crianças e do adolescente como “órgãos deliberativos e 



160 

 

Leonardo Avritzer 

controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária 
por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais” 
(art.88, inciso II); a criação e manutenção de programas específicos; manutenção de 
fundos vinculados aos conselhos; integração operacional de órgãos do Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social; além de 
mobilização da opinião pública. 

Além da política de atendimento o ECA prevê Medidas de Proteção, 
aplicáveis nos casos em que os direitos forem ameaçados ou violados, tal como o 
direito à freqüentar escola. No caso de prática de ato infracional66 pelo adolescente, 
são previstas medidas sócio-educativas. Em seu artigo 112, o ECA prevê oito medidas 
sócio-educativas que podem ser aplicadas aos adolescentes67 (definidos como entre 12 
a 18 anos), sendo a maioria delas aplicadas em liberdade, mas existindo a inserção em 
semi-liberdade e a internação em estabelecimento educacional. 

Entre as medidas em meio aberto incluem-se a prestação de serviços à 
comunidade e a liberdade assistida. A prestação de serviços comunitários (PSC) consiste na 
realização de tarefas gratuitas, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros 
estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou 
governamentais (ECA, Art. 117). A liberdade assistida (LA) é uma medida com objetivo 
de acompanhar, auxiliar e orientar o adolescente pelo prazo mínimo de seis meses; 
prevê a designação de pessoa capacitada para acompanhar o caso, definida como 
“orientador”, ao qual, com apoio e supervisão da autoridade competente, compete: 
promover socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhe orientação e 
inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e 
assistência social; supervisionar a freqüência e o aproveitamento escolar; diligenciar no 
sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no mercado de trabalho 
(ECA, art. 119).  

Na promoção das políticas sociais e, particularmente no caso dos 
atendimentos decorrentes da aplicação das medidas sócio-educativas em meio aberto, 
existe uma interface com a política de assistência social, e mesmo uma convergência 
operacional entre o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Na maioria dos municípios, a 

 

66 “Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal” (ECA, art.103). 
67 As medidas sócio-educativas previstas são: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à 
comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento 
educacional. 
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coordenação da política de garantia dos direitos da criança e do adolescente é 
assumida pelo órgão gestor da política de assistência social. Isso pode levar a uma 
confusão ou possível sobreposição do papel dos respectivos conselhos previstos nas 
duas políticas, ou seja, o conselho de garantia dos direitos da criança e do adolescente 
e o conselho da assistência social. Mesmo ressaltando-se que o ECA se refere aos 
direitos de todas as crianças e adolescentes, e a política de assistência seja voltada para 
aqueles em situação de vulnerabilidade, dadas as condições precárias de parcela 
significativa das criança e adolescentes no país, a interface entre as duas políticas é 
acentuada na prática.  

A Constituição de 1988 define a assistência social como um campo de 
políticas públicas e incluí entre seus objetivos a proteção à infância e à adolescência 
(inciso I do art.203). Com a Constituição é reconhecido o direito à assistência e 
definida como diretrizes das ações governamentais nesse campo, a descentralização 
político-administrativa e a participação da população (art.204). A Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS, Lei N° 8742/1993) define o arcabouço legal da política, inclusive 
definindo como usuários os “cidadãos ou grupos que se encontram em situações e 
vulnerabilidade e riscos”, entre esses os “ciclos de vida”, nos quais se incluem as 
crianças e adolescentes.  

O processo de institucionalização da política de assistência foi acentuado 
apenas em 2005 com a NOB/SUAS (CNAS, Resolução n° 27/2005) quando é criado 
o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como instrumento de regulação da 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004 com o intuito de 
materializar as diretrizes da LOAS. 

De acordo com a PNAS/2004, são funções da assistência social a proteção 
social, a vigilância social e a defesa dos direitos assistenciais. A PNAS/2004 
hierarquiza as proteções afiançadas na política de assistência social, classificadas em 
proteção social básica – com objetivo de prevenir situações de risco, por meio de 
potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários; 
e proteção social especial - destinada “a famílias e indivíduos que se encontram em situação 
de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-
educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras” (PNAS, 2004: 
s/p, grifos meus) e cujas linhas de atuação devem abranger desde o provimento do 
acesso a serviços de apoio e convivência até inclusão em redes de atendimento e de 
solidariedade, tendo estreita interface com o sistema de garantia de direitos.  



162 

 

Leonardo Avritzer 

A proteção social especial é ainda subdividida em média e alta complexidade. 
São considerados serviços de média complexidade aqueles oferecidos na situação em 
que os vínculos familiar e comunitários não foram rompidos e que requer atenção 
especializada e mais individualizada e ou acompanhamento sistemático e monitorado. 
Entre esses serviços encontram-se as medidas sócio-educativas em meio aberto (PSC e LA) 
aplicadas a adolescentes infratores. Por fim, a proteção especial de alta complexidade 
inclui os serviços que garantem proteção integral para famílias e indivíduos que se 
encontram sem referência e ou em situação de ameaça, incluindo as medidas sócio-
educativas restritivas e privativas de liberdade, também voltadas para adolescentes que 
cometem infrações mais graves. 

A gestão da política de assistência é pautada num pacto federativo a partir da 
definição das atribuições e competências dos três níveis de governo. À esfera federal 
cabe a coordenação e definição de normas gerais e às esferas estadual e municipal a 
coordenação e execução dos programas.  O processo de gestão do SUAS prevê que 
os serviços de proteção social, básica e especial, deverão ser prestados 
preferencialmente em unidades próprias dos municípios, podendo ser executados em 
parceria com entidades não-governamentais que integram uma rede sócio-assistencial. 
Além da oferta de serviços, programas, projetos e serviços, a participação da sociedade 
civil também se efetiva por meio do controle social sobre a assistência social, sendo 
que as entidades prestadoras são também co-gestoras do SUAS através dos conselhos 
de assistência social. 

A NOB/SUAS/2005 define ainda três níveis de gestão para os municípios – 
inicial, básica e plena – que se diferenciam de acordo com os requisitos necessários, as 
responsabilidades e incentivos recebidos do governo federal, expressando graus 
distintos de comprometimento quanto a atendimento sócio-assistencial. A gestão 
plena, de maior nível e responsabilidades, inclui no rol de suas responsabilidades a 
prestação de serviços de proteção social especial, entre esses, as medidas sócio-educativas. 

Um marco normativo em relação às políticas públicas voltadas para os 
adolescentes que cometeram ato infracional é a aprovação em 2006 pelo Conselho 
Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) do Sistema Nacional de 
Atendimento Sócio-Educativo (SINASE). Na sua definição, o SINASE é o conjunto 
ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico, político, pedagógico, 
financeiro e administrativo, que envolve desde o processo de apuração de ato 
infracional até a execução de medida sócio-educativa. Este sistema nacional inclui os 
sistemas estaduais, distrital e municipais, bem como todas as políticas, planos, e 
programas específicos de atenção a esse público.  
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Enquanto responsável por deliberar sobre a política de atenção à infância e à 
adolescência, o Conanda por meio do SINASE reafirma a diretriz do ECA sobre a 
natureza pedagógica das medidas socioeducativas e elabora parâmetros e diretrizes 
para a sua execução, ressaltando a primazia a ser dada às medidas em meio aberto. 
Entre outras definições, prioriza-se a municipalização dos programas de meio aberto, 
mediante a articulação de políticas intersetoriais em nível local, e a constituição de 
redes de apoio nas comunidades O acesso à essas deve se dar  por meio de 
equipamentos públicos mais próximo possível do local de residência do adolescente 
ou de cumprimento da medida. 

Entre as atribuições dos entes federados em relação ao atendimento sócio-
educativo, o SINASE define que cabe à União coordenar o Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo e formular e executar a política nacional; aos estados 
cabe coordenar o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e criar, manter e 
desenvolver os programas de atendimento para a execução das medidas de 
semiliberdade e internação, inclusive de internação provisória; já aos municípios cabe criar 
e manter os programas de atendimento para a execução das medidas de meio aberto. 

Por meio da Resolução Nº 105 DE 15 DE JUNHO DE 2005, o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) estabeleceu Parâmetros 
para a Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente em todo o território nacional, como órgãos deliberativos da política de 
promoção dos diretos da criança e do adolescente e controladores das ações em todos 
os níveis, além de responsáveis por fixar critérios de utilização de recursos através de 
planos de aplicação do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Resolução 
afirma ainda que as decisões tomadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no âmbito de suas atribuições e competências vinculam as ações 
governamentais e da sociedade civil organizada. 

Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente compete 
ainda efetuar o registro das organizações da sociedade civil sediadas em sua base 
territorial que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias 
e a inscrição dos programas de atendimento em execução por entidades 
governamentais e das organizações da sociedade civil. Cabe aos conselhos 
periodicamente, no máximo a cada 02 (dois) anos, realizar o recadastramento das 
entidades e dos programas em execução, certificando-se de sua contínua adequação à 
política de promoção dos direitos da criança e do adolescente traçada. 
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2 CMDCAs em capitais brasileiras: desenho institucional e 
efetividade deliberativa 

2.1 O desenho institucional dos CMDCA 

A pesquisa Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil (Finep, 2009) 
levantou informações relativas ao desenho institucional dos conselhos municipais 
pesquisados em diferentes cidades, a partir da hipótese e que esse desenho afeta o 
desempenho democrático e inclusivo dos conselhos, bem como a sua dinâmica 
deliberativa, de forma a produzir uma distribuição mais equitativa de poder e de bens 
públicos (Faria, neste volume) 68.  A partir da análise das regras e procedimentos que 
conformam o desenho dos conselhos, a autora comparou os conselhos a partir dos 
graus de institucionalização, democratização e representação. É nessa perspectiva que 
serão comparadas aqui as oito capitais que foram objeto deste exercício.  

A criação dos CMDCA nas capitais analisadas deu-se nos dois primeiros anos 
da década de 1990 (Quadro 1), como decorrência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente e da exigência de constituição dessas instituições participativas, 
particularmente em função da sua atribuição de gerir o Fundo para a Infância e 
Adolescência (FIA), definindo os parâmetros para a utilização dos recursos. Apenas 
no caso de Brasília é que a criação do conselho do Distrito Federal deu se tardiamente, 
em 2002.  

A estrutura organizacional básica é similar em todos eles, apontando para um 
certo mimetismo organizacional já identificado em diversos estudos sobre diferentes 
conselhos gestores de políticas públicas, ou seja: os conselhos desses municípios 
possuem uma mesa diretora, secretaria executiva e comissões temáticas. De forma um 
pouco diferenciada, em Porto Alegre ao invés de Mesa Diretora, existe uma Junta 
Administrativa. 

A previsão de realização de Conferências Municipais não está explicitada na 
Lei de criação ou no Regimento em Florianópolis, Goiânia e Porto Alegre, embora 
elas venham sendo realizadas regularmente também nesses municípios. A freqüência 
das reuniões ordinárias do conselho é mensal na maioria das capitais, chamando 

 

68 Como já mencionado neste volume, foram analisados os conselhos de saúde, assistência social e dos direitos 
da criança e do adolescente para um conjunto de capitais e cidades do interior, de maior porte. Faria, neste 
volume, faz uma análise agregada do desenho institucional de todas as cidades pesquisadas e dos três conselhos 
a partir de metodologia desenvolvida por ela e utilizada parcialmente neste capítulo.  
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atenção o caso de Porto Alegre, onde ela é semanal. Os referidos documentos não 
mencionam essa periodicidade em Belém e São Paulo, sugerindo menor 
institucionalização69. 

 

Quadro 1 - Características dos CMDCA de capitais 

Cidades    Estruturas organizacionais previstas   Freqüência das 
reuniões 
ordinárias  

Ano de 
criação 

Plenário Mesa Diretora 
Secretaria 
Executiva 

Câmaras/Comissões 
técnicas 

Previsão de 
conferências 

Belo Horizonte 1992 Sim Sim Sim Sim Sim Mensal 

Belém 1992 Sim Não Sim Sim Não Sem informação 

Brasília 2002 Sim Sim Sim Sim Sim Mensal 

Florianópolis 1992 Sim Sim Sim Sim Não Mensal 

Goiânia 1991 Sim Sim Sim Sim Não Quinzenal 

Porto Alegre 1991 Sim Sim ¹ Sim Sim Não Semanal 

Rio de Janeiro 1992 Sim Sim Sim Sim Sim Mensal 

São Paulo 1991 Sim Sim Sim Sim Sim Sem informação 

Fonte: Pesquisa Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil (Finep, 2009) 

Nesse municiípio ao invés de Mesa Diretora, existe uma Junta Administrativa. 
 

 

69 O estudo de Faria, neste volume, identificou que, no seu conjunto, alta proporção dos CMDCAs não 
apresentou essa informação nos documentos pesquisados: lei de criação e regimento interno.  
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Em relação à composição, todos os conselhos obedecem a regra da paridade 
entre representantes do governo e da sociedade civil, exceto Porto alegre, onde o 
governo tem apenas um terço da representação, havendo, assim, uma sobre 
representação da sociedade. Mas existe grande variação no número de membros dos 
conselhos, desde apenas oito em Goiânia até vinte e dois em Porto Alegre (Quadro 2). 

Quadro 2 - Composição e Processo decisório do CMDCA de capitais 

Cidades 
N° de 

membros 
Composição 

Prerrogativas 
da 

presidência 

Quem pode 
presidir o 
conselho 

Processo 
de 

votação 

Quem 
define a 
pauta 

Mudança de pauta 
Regras de 

modificação 
do RI 

Belo Horizonte 20 Paridade G/SC SI 

Qualquer 
conselheiro 
eleito em 

assembléia 

SI MD SI 

Conselheiros 
com maioria 
absoluta e 

presença de 
2/3 

Belém 12 Paridade G/SC SI 

Qualquer 
conselheiro 
eleito em 

assembléia 

Maioria 
simples 

Secretário 
Conselheiro que 

encaminhar/secretaria 
executiva 6 dias antes 

Conselheiros 
com 2/3 de 
aprovação 

Brasília 20 Paridade G/SC 

Voto de 
minerva e 

deliberar ad 
referendum 
do plenário 

Conselheiro 
escolhido 

pelo governo 

Maioria 
simples 

Presidente 
Conselheiro que 

encaminhar/secretaria 
executiva 6 dias antes 

Conselheiros 
com 50% + 

1 de 
aprovação 

Florianópolis 14 Paridade G/SC SI 

Qualquer 
conselheiro 
eleito em 

assembléia 

SI SI SI SI 

Goiânia 8 Paridade G/SC 
Voto de 

desempate 

Qualquer 
conselheiro 
eleito em 

assembléia 

Maioria 
simples 

SI 
Presidente decide 
soberanamente as 
questões de ordem 

SI 

Porto Alegre 22 

1/3 gov; 1/3 
entidade não 

governamentais/ 
1/3 

trabalhadores 

SI 

Qualquer 
conselheiro 
eleito em 

assembléia 

Maioria 
simples 

Conselheiros SI SI 

Rio de Janeiro 20 Paridade G/SC 
Deliberar ad 
referendum 
do plenário 

SI 
Maioria 
simples 

MD SI 
Conselheiros 
com 2/3 de 
aprovação 

 
São Paulo 

16 Paridade G/SC SI SI SI SI SI SI 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 
 

Na maioria das capitais pesquisadas (cinco), o presidente do conselho é 
escolhido entre os conselheiros, mas em Brasília, a presidência só pode ser exercida 
por conselheiro escolhido pelo governo. Nos documentos legais dos CMDCA do Rio 
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de Janeiro e de São Paulo não consta nenhuma referência, sendo plausível supor que 
não haja uma determinação expressa sobre quem pode exercer a presidência.  

Há coerência entre regras mais ou menos democráticas para definição da 
presidência do conselho, entendendo-se como mais democrática a eleição entre os 
pares e menos democrática a designação pelo executivo municipal, e outras regras 
relativas ao poderes associados ao cargo que, conseqüentemente, afetam o processo 
decisório. Em Brasília, além de o presidente ser conselheiro escolhido pelo governo, 
ele tem “voto de minerva”, delibera ad referendum do conselho e define a pauta, que só 
pode ser mudada por conselheiro que encaminhar proposta para a Secretaria 
Executiva seis dias antes da reunião. Já Porto Alegre, onde há uma sobre 
representação da sociedade (1/3 do conselho é formado por representantes da 
sociedade e 1/3 dos trabalhadores), é também o único CMDCA entre as capitais 
pesquisadas em que a pauta é expressamente definida pelos conselheiros, sugerindo 
maior grau de democratização interna desse conselho.  Em Belo Horizonte e Rio de 
Janeiro, a pauta é definida pela Mesa Diretora e em Belém pelo Secretário do 
conselho. Para Florianópolis e Goiânia, não existe uma norma expressa sobre quem 
elabora a pauta. Em Goiânia, apesar de o presidente ser eleito entre os pares, ele tem a 
prerrogativa do voto de desempate e de definir pela mudança de pauta ou sobre 
questões de ordem. No Rio de Janeiro existe também norma explicita que define que 
o presidente pode deliberar ad referendum. Enfim, há diferenças entre os conselhos 
em relação ao poder do presidente, sinalizando para uma maior ou menor 
democratização interna desses conselhos. 

Seguindo a tendência identificada por Faria em um conjunto de conselhos 
(2009), a regras de votação nesses CMDCA, nos quais há regras expressa sobre isso, é 
a votação por maioria simples. Apenas no caso de modificação do Regimento Interno, 
em Brasília e Belém há regras definidas com a exigência de aprovação de 2/3 dos 
conselheiros. 

Pode-se dizer, assim, que há muitas semelhanças no desenho institucional dos 
CMDCAs nessas capitais: a paridade governo/sociedade é verificada em todos; a 
estrutura organizacional é similar; há a presença de comissões ou câmaras temáticas, o 
que sugere maior institucionalização.  Mas há diferenças no número de membros, o 
que pode sugerir a hipótese de menor número de segmentos representados no caso 
de conselhos com número reduzido de membros, e diferenças nas regras de 
funcionamento no que concerne aos poderes atribuídos ao presidente do conselho, 
ressaltando-se o caso do Distrito Federal, onde além do presidente não ser eleito entre 
os pares, ele tem amplos poderes regimentais. Há também ausência de informação 
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sobre a periodicidade das reuniões ordinárias em dois conselhos, apontando para uma 
precária formalização desses conselhos. 

2.2 Efetividade deliberativa 

Como já foi visto, um dos objetivos da pesquisa Democracia, desigualdade e 
políticas públicas no Brasil (2009) foi verificar o êxito dos conselhos municipais no que 
concerne à participação e à deliberação dos atores sociais, a partir de uma metodologia 
que buscou aferir o que se denominou de “grau de efetividade deliberativa dos 
conselhos”. De acordo com Cunha (2007 e neste volume), por efetividade deliberativa 
entende-se “a capacidade efetiva dessas instituições influenciarem, controlarem e 
decidirem sobre determinada política pública, expressa na institucionalização dos 
procedimentos, na pluralidade da composição, na deliberação pública e inclusiva, na 
proposição de novos temas, na decisão sobre as ações públicas e no controle sobre 
essas ações”.  

Nos termos de Avritzer (2000) e Cunha (2009), o termo deliberação refere-se 
tanto ao processo de debate como à decisão, e critérios importantes para avaliar esse 
processo são a publicidade, a pluralidade e a igualdade deliberativa entre os 
participantes. A partir dessa referência, buscou-se analisar essas duas dimensões da 
deliberação, a partir da análise das atas das reuniões ordinárias e extraordinárias dos 
conselhos e cidades objeto da pesquisa, tendo como unidade de análise as falas de 
cada ator, que foram codificadas, categorizadas e quantificadas.  

O caráter público dos conselhos pode ser aferido em suas leis de criação e 
regimentos, que estabelecem que as suas reuniões devam ser abertas e públicas. Pode 
também ser observado na participação de pessoas que não são conselheiros, o que 
indica a sua abertura ao público em geral e, ainda pelo tipo de conteúdo dos temas, 
que podem ser de “interesse público” ou não.  

A deliberação como processo de debate, entendido como a capacidade dos atores de 
participar das discussões nos conselhos e vocalizar temas de interesse para a política a 
qual se vincula, foi avaliada a partir das seguintes dimensões: 

1) a igualdade deliberativa, entendida como possibilidade igual de 

apresentação de temas à agenda e de razões ao debate por todos 

participantes do processo deliberativo. Os Indicadores utilizados 

foram: 
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- a capacidade de vocalização medida pelo número de 

intervenções de cada segmento representado; 

2) a pluralidade, avaliada a partir da capacidade dos conselheiros de ensejar 

debates, contestações, demandas e denúncias e de incluir a maioria dos 

participantes nas discussões, e medida por: 

- capacidade de inclusão de elevado número de falas e 

discursos, medida pela média de falas por reunião 

- forma de manifestação das falas, classificadas como 

demandas ou denúncias;  

- existência de debate, medido por: ocorrência de mais de duas 

manifestações sobre um assunto e contestação no interior do 

debate, medida pela ocorrência de falas opostas. 

- tipos de temas debatidos pelos atores, que indicam se há 

diversidade ou não nos temas tratados e se há temas que 

predominam em detrimento de outros. 

Considerando a deliberação como decisão, foram considerados os seguintes 
aspectos: quais são os temas colocados para discussão e decisão pública, quem são os 
autores das propostas para votação, e qual o tipo de decisão produzida.  

Utilizando essa metodologia, bem como os dados produzidos no âmbito da 
pesquisa Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil ( Prodep, 2009), foi analisado 
o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) em sete das oito 
capitais objeto deste trabalho70. O Quadro 1 mostra o número de atas e o período 
analisado, definido pela disponibilidade e qualidade das atas, bastante variadas entre as 
capitais pesquisadas: 

 

70 A cidade de Goiânia não foi analisada uma vez que as atas das reuniões estavam disponíveis apenas em 
manuscrito não tendo sido digitadas até o momento de elaboração deste trabalho, o que permitiria utilizar o soft 
para a análise qualitativa. 
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Quadro 3 – N° de atas e período analisados 

Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 
Deliberação como processo de debate 

Comparando as capitais em relação ao indicador que expressa a igualdade 
deliberativa, percebe-se significativa variação em relação a capacidade de vocalização 
dos diferentes segmentos que compõem os CMDCA (Tabela 1). 

Tabela 1 – Vocalização por segmento dos CMDCAs nas capitais - 2003-2007 (%) 

Segmento  Belém Belo Horizonte Brasília 
Floria 

nópolis 
Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Média 

Ator externo governo  3.92 9.26 6.92 19.12 2.19 7.14 3.93 6,86 

Ator externo Sociedade  2.61 2.97 1.38 5.53 0.59 26.59 2.81 4,11 

Ator externo NI 3.13 0.57 0.40 0.25 0.14 5.95 0.56 0,93 

Segmento Governo 30.29 20.93 18.38 28.30 12.74 42.06 17.98 20,18 

Segmento NI 41.25 13.51 20.16 0.25 16.58 10.52 22.47 14,64 

Segmento comissão  0.00 4.60 0.59 2.14 0.78 1.98 18.54 2,34 

Sociedade Civil  18.54 46.89 52.17 41.89 66.99 5.16 33.71 50,27 

Plenário 0.26 0.85 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0,24 

Mesa Diretora 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0,11 

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009 
 

Em média, metade das vocalizações é do segmento da sociedade civil, mas 
apenas em Porto Alegre e Brasília esse percentual é superior a 50%. Belém e Rio de 
Janeiro são as capitais em que a igualdade deliberativa não se expressa de forma 
favorável à sociedade civil no CMDCA, dado que a vocalização do segmento governo 
é bastante superior em relação à sociedade civil. No caso do Rio de Janeiro, mesmo 
considerando a expressiva vocalização por parte de atores externos (não membros do 
conselho) provenientes da sociedade civil, a desigualdade em favor do governo 

Cidades N Período analisado 

Belém 35 2006-2007 

Belo Horizonte 44 2003-2007 

Brasília 27 2005-2007 

Florianópolis 39 2003-2007 

Porto Alegre 59 2006-2007 

Rio de Janeiro 57 2003-2007 

São Paulo 56 2006-2007 
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permanece, atingindo cerca de 42% das vocalizações, frente a 31,75% da sociedade 
civil, considerando conselheiros e atores externos. E no caso de Florianópolis, ao se 
somar o percentual de vocalização de atores externos governo e segmento governo, 
há um empate entre a vocalização do governo e da sociedade (Tabela 2). Essas duas 
capitais são as que mais se distanciam da média das capitais pesquisadas com mais de 
20% de vocalização do governo em relação à média. 

Considerando a soma dos atores externos e conselheiros, Porto Alegre é a 
única entre as capitais pesquisadas em que a vocalização da sociedade civil é superior à 
média delas, tendo como contrapartida uma menor vocalização relativa do governo71. 
Pode-se dizer que nas demais capitais, há ainda certa desigualdade na capacidade de 
vocalização da sociedade civil no CMDCA, em que pese a paridade institucional/legal 
da representação entre sociedade/governo. O caso mais discrepante é o Rio de 
Janeiro onde o percentual de vocalização da sociedade civil é menos da metade do de 
Porto Alegre. 

Tabela 2 - Vocalização por segmento governo e segmento sociedade civil (%) 

 Vocalização por segmento 

Capitais Governo (1) Distância da Média(3) Sociedade civil (2) Distância da Média (4) 

Belém 34,21 7,17 39,69 -14,69 

Belo Horizonte 30,19 3,15 49,83 -4,55 

Brasília 25,3 -1,74 53,55 -0,83 

Florianópolis 47,42 20,38 47,42 -6,96 

Porto Alegre 14,93 -12,11 67,58 13,2 

Rio de Janeiro 49,2 22,16 31,75 -22,63 

São Paulo 21,91 -5,13 36,52 -17,86 

                Fonte: Tabela 2 

               (1) conselheiros + atores externos 

               (2) conselheiros + atores externos 

               (3) Média=27,04 

               (4) Média = 54,38 
 

 A segunda dimensão para avaliar a deliberação como processo de debate no 
âmbito do CMDCA é a pluralidade, entendida como a capacidade desse conselho de 
propiciar debates e incluir a maioria dos participantes nesse debate. A Tabela 3 

 

71 Dado o número pequeno de cidades analisadas, a média é puxada para cima em função de Porto Alegre. 
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compara a capacidade de inclusão dos CMDCAs das capitais estudadas a partir do 
número médio de falas nas reuniões e por conselheiro72. 

Tabela 3 - Média de vocalizações por reunião e por conselheiro 

Cidades 
Média de falas por 

reunião 
Número de Membros do 

CMDCA 
Número de falas por conselheiro 

Belém 10,94 12 0,91 

Belo Horizonte 32,13 20 1,61 

Brasília 18,74 20 0,94 

Florianópolis 20,38 14 1,46 

Porto Alegre 37,12 22 1,69 

Rio de Janeiro 13 20 0,65 

São Paulo 3,21 16 0,20 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 
* Informação retirada do site do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com lista de segmentos 
participantes de 2007.   
 

De acordo com Cunha e Almeida (2009:149) é plausível pensar que a 
capacidade dos conselhos de políticas incluírem um elevado número de falas e 
discursos pode estar associada com a maior ou menor democratização do processo 
decisório. Coerentemente com os dados relativos á igualdade deliberativa, Porto 
Alegre apresenta a maior média de falas por reunião (37,12), e também de falas por 
número de conselheiros (1,6973), seguido de perto por Belo Horizonte (32,13 e 1,61 
respectivamente). Apenas essa duas cidades e Florianópolis apresentam um número 
médio de falas por conselheiro superior a um.  

Chama atenção o reduzido número de falas no conselho de São Paulo (3,21), 
com um número médio de falas por conselheiro de apenas 0,20. Esse número 
também é bem baixo no Rio de Janeiro (0,65 falas por conselheiro). Há assim, uma 
coincidência desses dados com os relativos à vocalização por segmento: nessas duas 
capitais a vocalização dos representantes da sociedade civil, sejam conselheiros ou 
atores externos, é significativamente inferior à média das sete capitais. 

 

72 Há diferenças entre as atas, algumas sendo completas, outras resumidas e outras apenas extratos, o que deve 
afetar esses resultados, de forma que a comparação entre as capitais deve ser analisada com cuidado e apenas 
como indicativa. 
73 Cabe ressaltar que não apenas os conselheiros falam nas reuniões, mas também atores convidados conforme 
visto anteriormente. Entretanto, esse cálculo pode ser um bom indicativo da inclusividade dos conselhos pelo 
menos da perspectiva da possibilidade efetiva e relativa de vocalização. 
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Além do número de falas nas reuniões dos CMDCA, a pluralidade dos 
conselhos foi analisada a partir da identificação de debates e confrontação de idéias, 
dimensão básica da idéia de deliberação. A existência de debate, como já mencionado, 
foi medida pela ocorrência de mais de duas manifestações sobre um assunto, e a 
contestação no interior do debate foi medida pela ocorrência de falas opostas. A 
Tabela 5 mostra os resultados encontrados para as capitais analisadas, a partir de uma 
caracterização das falas nas reuniões dos CMDCA. 

Tabela 4  – Caracterização da fala (N) 

Cidades Debate Falas em debate 
Média de falas 

por debate 
Contestação Demanda Denúncia 

Belém 39 216 5,53 4 18 4 

Belo Horizonte 81 757 9,34 39 71 15 

Brasília 25 217 8,68 31 58 8 

Florianópolis 30 360 12 14 76 9 

Porto Alegre 39 1271 32,6 68 79 20 

Rio de Janeiro 31 376 12,12 13 29 7 

São Paulo 1 4 4 4 14 0 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 
 

Belo Horizonte foi a capital entre as pesquisadas com maior ocorrência de 
debates (81), seguida por Porto Alegre (39) e Rio de Janeiro (31). Entretanto, a média 
de falas por debate foi bem maior em Porto Alegre, corroborando a maior pluralidade 
do conselho dessa cidade em relação às demais. É também Porto Alegre que 
apresenta maior incidência de contestação (68) seguida de longe por Belo Horizonte 
(39), bem como de falas que indicam demandas e denúncias.  

Cabe ressaltar que as falas de contestação são relativamente baixas. Deixando 
de fora São Paulo, dada a inexpressiva incidência de debate e de falas em debate, o 
percentual de contestação em relação ao total de falas por debate varia de 1,85%, em 
Belém, a 14,29%, em Brasília. Isso parece indicar que os conselheiros debatem idéias 
em muitos conselhos, mas a contestação não é a regra. 

Quem se expressa mais nos debates? Excetuando-se a cidade de Belém, em 
todas as outras é a sociedade civil que mais participa dos debates, embora haja 
variações significativas entre as capitais, conforme pode ser visto na Tabela 5. 
Também nesse aspecto, Porto alegre se destaca como a capital em que a sociedade 
civil mais participa do debate, desconsiderando São Paulo dado que nessa capital foi 
registrado apena um debate. 
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Tabela 5 – Debate por segmento nas capitais (%) 

Segmento  Belém Belo Horizonte Brasília Florianópolis Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo 

Ator externo governo  5,5 9,78 9,15 19,13 1,06 6,63 0 

Ator externo Sociedade  2,29 2,91 2,46 6,01 0,61 20,69 0 

Ator externo NI 3,67 0,53 0,35 0 0,08 4,77 0 

Segmento Governo 29,82 24,17 19,37 28,42 13,34 25,46 0 

Segmento NI 37,16 8,45 16,55 1,91 3,64 5,04 14,29 

Sociedade Civil 21,1 50,99 51,06 44,26 81,27 36,87 85,71 

Segmento Comissão  0 3,17 1,06 0,27 0 0,27 0 

Plenário 0,46 0 0 0 0 0,27 0 

Mesa Diretora 0 0 0 0 0 0 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 

Deliberação como decisão 

Além do processo de debate, a outra face da deliberação é a decisão que 
aponta para a capacidade de os CMDCAs de fato tomarem decisões que afetam a 
política voltada para a criança e o adolescente nos seus respectivos municípios. Na 
análise dos CMDCA, dessa perspectiva, foram considerados, inicialmente, os temas 
que são discutidos nos conselhos para decisão e, em seguida, identificados os autores 
das propostas colocadas para votação e que tipo de decisão é produzida. 

A Tabela 7 mostra os temas discutidos nos sete conselhos de capitais 
analisados, a partir da classificação adotada na pesquisa “Democracia, desigualdade e 
políticas públicas no Brasil” (Prodep, 2009), utilizando-se a análise de conteúdo das 
atas. Os temas apontam para a capacidade de os conselhos vocalizarem questões de 
interesse para a política voltada para a criança e o adolescente.  

Apesar da grande pulverização de temas, chama a atenção o fato de que em 
todos os conselhos o tema mais discutido é organização interna, atingindo mais de 
50% em Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. A análise das atas aponta que 
o grande número dos temas relacionados à organização interna estão diretamente 
relacionados com a dinâmica das reuniões, que inclui entre outras atividades, a seleção 
de participantes para conferências e formação de comissões, bem como a disputa 
interna entre os conselheiros para reformulação das regras que estruturam o processo 
deliberativo. 
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Tabela 6 – Temas discutidos por capitais (%) 

Temas Belém Belo Horizonte Brasília Florianópolis Porto Algre Rio de Janeiro São Paulo 

Controle da Política  0,67 0,12 6,92 0.00 3,6 0.00 0 

Controle do Fundo e Financiamento 14,63 9,27 10,98 4,01 4,87 10,62 19,65 

Controle Fiscalização  1,55 3,67 4,06 3,74 2,43 5,06 1,51 

Controle Normatização e Planejamento 15,08 6,18 10,02 0,4 9,46 13,33 6,34 

Coordenação entre os níveis 0,44 0.17 0.48 0.53 1.08 0.00 0.00 

Gestão Atendimento 0,22 0,41 2,63 1,07 0 1,11 0.00 

Gestão Especialidades 0 1,63 2,15 0,27 3.46 2,59 0,6 

Gestão Serviços 0 0,47 0,24 0,4 0.00 1,.48 0.00 

Registro de Instituições  4,88 7,11 9.31 8.02 2.48 1.36 6,04 

Violência  0 0,29 2.15 1.87 0.61 0.00 0.00 

Conselho Tutelar 19,51 2,8 3.34 10.16 1.83 5.80 0.00 

Organização Interna  38,36 54,02 36.99 51.87 57.49 37.90 42,9 

Questões Gerais  1,33 7,75 4.30 4.28 3.51 14.07 0,31 

Interação entre conselhos  0,89 0,64 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 

Convite/avisos/manifestações 1,77 2,45 0.48 6.55 2.01 4.32 10,58 

Expressão  0 0.,6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Outros 0,67 2,97 5.97 6.68 6.23 2.35 2,41 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 
 

O controle do Fundo da Criança e do Adolescente e o financiamento são 
temas também relevantes, embora bem menos freqüentes do que a organização 
interna.  Isso se justifica pelo fato de que essa é uma das funções fundamentais dos 
conselhos legalmente previstas. Entretanto, esse tema não é relevante em 
Florianópolis e Porto Alegre. O tema “controle normatização e planejamento” é 
relevante em quatro das sete capitais, o que também seria esperado dado que se atribuí 
aos conselhos uma participação na formulação da política. Entretanto, ele é 
praticamente ausente em Florianópolis. Nessa capital um tema proeminente é o 
conselho tutelar, órgão com papel fundamental no sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente. O mesmo acontece em Belém. 

O registro de instituições é um tema relevante apenas em Brasília e 
Florianópolis, embora o registro das organizações da sociedade civil que prestem 
atendimento a crianças, adolescentes e famílias seja uma atribuição do CMDCA. 

Para avaliar os conselhos enquanto espaço decisório, foram identificados os 
autores das propostas que foram colocadas para decisão (Tabela 7). Cabe destacar o 
grande número de autores não identificados, sendo expressivo em todas as capitais, 
destacando-se Belém, onde alcança 65,63%. 
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Tabela 7 – Autores das propostas por segmento nas capitais (%) 

Segmento  Belém Belo Horizonte Brasília Florianópolis Porto Alegre 
Rio de 
Janeiro 

São Paulo 

Ator externo governo  1,88 1,96 1,08 6,15 1,09 2,86 0 

Ator externo Sociedade  19,38 36,17 43,78 25,82 50,91 25,71 0 

Ator externo NI 1,25 0 0,54 0 0,18 0,71 0 

Segmento Governo 6,88 8,06 10,81 9,02 4,2 14,29 35,29 

Segmento NI 65,63 28,98 12,97 32,79 23,18 33,57 23,53 

Sociedade Civil 4,38 16,99 24,32 20,08 18,07 15,71 41,18 

Segmento Comissão  0,63 6,54 6,49 3,28 2,37 5,71 0 

Plenário 0 0 0 2,87 0 0,71 0 

Mesa Diretora 0 1,31 0 0 0 0,71 0 

Total 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 
 

Agregando atores externos e conselheiros dos segmentos governo e sociedade 
civil (Tabela 7a), percebe-se que os autores das propostas discutidas nos CMDCA são 
na sua maioria provenientes da sociedade civil, ressaltando-se Porto Alegre e Brasília, 
aonde quase 70% das propostas vem desse segmento. Entretanto, chama a atenção o 
fato de que entre esse, excetuando-se São Paulo, a maior parte das propostas são de 
atores externos, ou seja, aqueles convidados ou não que participam das reuniões 
públicas, mas que não são os conselheiros.  

Tabela 7a - Autores das propostas por segmento 

Cidades Governo (conselheiro + ator externo) Sociedade civil (conselheiro + ator externo) 

Belém 8,76 23,76 

Belo Horizonte 10,02 53,16 

Brasília 11,89 68,1 

Florianópolis 15,17 45,9 

Porto Alegre 5,29 68,98 

Rio de Janeiro 17,15 41,42 

São Paulo 35,29 41,18 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 
 

Em sintonia com a prevalência desse tema nas discussões, em quatro das 
capitais analisadas, predominam as decisões relativas ao tema organização interna 
(Tabela 8). Nas demais, é o segundo tema sobre o qual se tomam decisões. Em Belém 
e Florianópolis, esse é o tema de mais da metade das decisões. 
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Tabela 8 – Decisão por tema nas capitais (%) 

Temas Decididos Belém Belo Horizonte Brasília Florianópolis Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo 

Controle da Política  0.00 0.27 1.68 0.00 0.25 0.00 0.00 

Controle do Fundo e Financiamento   4.50 7.03 10.08 3.14 49.00 5.56 8.19 

Controle Fiscalização  2.70 1.62 0.00 0.00 2.75 0.00 0.00 

Controle Normatização e Planejamento 14.41 1.62 10.08 2.09 11.00 21.11 0.19 

Coordenação entre os níveis  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Convites / avisos  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Expressão  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Gestão Atendimento 0.90 0.27 0.84 0.52 0.50 1.11 0.00 

Gestão Especialidades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 

Gestão Serviços 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Interação entre conselhos  0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Organização Interna  54.05 45.95 27.73 58.12 20.50 42.22 9.75 

Outros 0.00 0.54 0.84 0.52 0.25 0.00 0.00 

Questões Gerais da Saúde 0.90 0.27 0.00 2.62 1.25 1.11 0.19 

Violência e Saúde 0.00 0.27 0.00 1.05 0.00 0.00 0.00 

Registro de Instituições 21.62 42.16 48.74 31.94 13.75 28.89 81.68 

Total  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 

 
O registro de instituições é outro tema objeto de grande parte das decisões 

dos CMDCA nas capitais pesquisadas, que cumprem, desta forma, uma das suas 
atribuições legais, a qual consome muito das energias dos conselhos. Em São Paulo 
esse é o tema de mais de 80% das decisões, sendo bem menos importante em termos 
relativos em Porto Alegre (13,75%). Essa cidade se diferencia bastante das outras 
também em relação ás decisões uma vez que quase metade daquilo que é decidido no 
conselho é relacionado ao tema do controle do Fundo da Criança e do Adolescente – 
também uma das funções básicas do CMDCA. 

Entre os temas objeto de deliberação, é possível separar aqueles que dizem 
respeito mais diretamente à política voltada para a criança e o adolescente, conforme 
Tabela 9a74. 

Tabela 8a - Decisão por temas ligados diretamente à política relativa à criança e ao adolescente 

 

74 Isso não significa que os outros temas não se refiram à essa política, como por exemplo o registro das 
organizações que prestam serviços à criança e ao adolescente, materializando, assim, a política de atendimento. 
Mas não o fazem de forma direta. 
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Temas Decididos Belém Belo Horizonte Brasília Florianópolis 
Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro  

São Paulo Média 

Controle da Política  0.00 0,27 1,68 0 0,25 0 0 0,37 

Controle do Fundo e 
Financiamento   

4,5 7,03 10,08 3,14 49 5,56 8,19 12,5 

Controle Fiscalização  2,7 1,62 0 0 2,75 0 0 1,01 

Controle Normatização e 
Planejamento 

14,41 1,62 10,08 2,09 11 21,11 0,19 8,64 

Gestão Atendimento 0,9 0,27 0,84 0,52 0,5 1,11 0 0,59 

Gestão Especialidades 0 0 0 0 0,75 0 0 0,11 

Gestão Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  22,51 10,81 22,68 5,75 64,25 27,78 8,38 23,17 

Fonte: Tabela 8 
 

Em termos médios, os conselhos estão deliberando sobre as questões para os 
quais foram criados, com a participação da sociedade nesse processo. Mas existe 
grande variação entre as capitais, sendo que mais uma vez Porto Alegre se destaca 
com o maior percentual de decisões sobre temas que dizem respeito mais diretamente 
à política de atendimento da criança e do adolescente. 

A partir dessas dimensões por meio das quais foram comparados os CMDCA 
das capitais estudadas, tratou-se de construir um índice da qualidade dos conselhos 
que permitisse ranqueá-los em relação à institucionalização, democratização interna e 
capacidade deliberativa. Para isso, foram atribuídas notas em 10 variáveis consideradas 
mais significativas para esses propósitos, tendo como referência o valor médio das 
cidades pesquisadas, na ausência de um parâmetro geral. Cabe destacar que os valores 
obtidos pelo conselho de Porto Alegre tenderam a puxar a média para cima, mas 
considerando que esse conselho demonstra maior institucionalização, democratização 
e capacidade deliberativa, parece adequado considerá-lo como o parâmetro da 
situação desejável a ser atingido pelos conselhos e, portanto, para a classificação.  

Para atribuição das notas, foi considerada a distância em relação à média, 
sendo que foi atribuída a nota 1 para valores acima da média; 0,5 para valores 
próximos em até 10% da média; e 0 para valores abaixo da média. A nota final foi 
obtida a partir da soma dos valores obtidos em cada dimensão. Os resultados estão 
apresentados no Quadro 4. 
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Quadro 4 - Classificação relativa dos CMDCA quanto a institucionalização, democratização interna e capacidade 
deliberativa 

  Variáveis Cidades  

    Belém Belo Horizonte Brasília Florianópolis 
Porto 
Alegre 

Rio de Janeiro São Paulo 

1 N° de membros 0 1 1 0 1 1 0,5 

2 Composição/ paridade 1 1 1 1 1 1 1 

3 Ano de criação 0,5 0,5 0 0,5 1 0,5 1 

4 Quem pode presidir o conselho 1 1 0,5 1 1 0 0 

5 Freqüência das reuniões ordinárias 0 1 1 1 0,5 1 1 

6 
N° médio de falas por conselheiro por 

reunião 
0 1 0 1 1 0 0 

7 Vocalização da sociedade  0 0,5 0,5 0 1 0 0 

8 Média de falas por debate 0 0 0 0,5 1 0,5 0 

9 Média de falas por reunião 0 1 0,5 0,5 1 0 0 

10 
Decisão por temas ligados diretamente 
à política  de atendimento da criança e 

do adolescente 
0,5 0 0,5 0 1 1 0 

                  

  Nota Total 3 7 5 5,5 9,5 5 3,5 

  Classificação 6° 2° 4° 3° 1° 4° 5° 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil", Prodep, 2009 

 
Como era de se esperar a partir do critério adotado para a pontuação, a 

melhor nota foi obtida por Porto Alegre, seguido por Belo Horizonte; e as piores por 
Belém e São Paulo. Brasília, em que pese a criação muito mais recente de seu 
CMDCA, obteve a mesma nota que o Rio de Janeiro, podendo ser considerada 
bastante baixa: cinco de um total de dez. 
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3 O contexto das capitais e desempenho na política para 
crianças e adolescentes 

3.1 Contexto: recursos financeiros, partidos e 
institucionalização da participação 

É lógico supor que vários fatores afetam o desempenho dos governos locais, 
bem como a possibilidade maior ou menor dos conselhos gestores de políticas 
públicas de, de fato, influenciarem as decisões governamentais. Entre os primeiros, 
destaca-se a capacidade de gasto dos governos, relacionada aos recursos disponíveis. E 
entre os segundos, variáveis ligadas ao contexto político podem afetar a relação 
governo/sociedade civil nos dois pólos dessa relação, ou seja: governos podem ser 
mais ou menos adeptos e abertos à participação da sociedade na gestão de políticas 
públicas e mais dispostos a acatarem as deliberações dos conselhos, bem como a 
sociedade pode ser mais ou menos organizada e mobilizada em relação a 
determinados setores ou temáticas de políticas públicas. Essas duas dimensões têm 
conseqüências claras sobre o funcionamento dos conselhos.  

A Tabela 9 situa as capitais em relação à receita corrente líquida e ao PIB per 
capita. 

Tabela 9 - População, Receita Corrente Líquida e PIB de capitais selecionadas 

Cidades  População 2007 Receita corrente líquida 2007 
Receita corrente 

líquida per 
capita 

PIB 2000 PIB percapita 

Belém 1.408.847 1.098.159.499,00 779,47 5.545.922.435 3.936,50 

Belo Horizonte 2.412.937 3.246.548.661,92 1.345,48 16.060.535.183 6.656,01 

Brasília 2.455.903 8.121.686.353,63 3.307,01 29.587.137.293 12.047,36 

Florianópolis 396.723 537.758.470,75 1.355,50 2.800.297.265 7.058,57 

Goiânia 1.244.654 1.435.378.365,68 1.153,23 5.953.550.119 4.783,30 

Porto Alegre 1.420.667 2.295.609.378,52 1.615,87 11.986.206.872 8.437,03 

Rio de Janeiro 6.093.472 8.633.065.169,07 1.416,77 57.753.517.037 9.477,93 

São Paulo 10.886.518 18.582.357.325,28 1.706,91 127.437.119.160 11.705,96 

Fontes: Tesouro Nacional- Ministério da Fazenda www. tesouronacional. fazenda.gov.br; IBGE - população recenseada e estimada 
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 A situação do Distrito Federal é bastante discrepante em relação às demais 
capitais estaduais nos dois indicadores. Há correspondência entre os dois indicadores, 
exceto nos caso da relação entre Porto Alegre e Rio de Janeiro. Ao passo que a 
primeira tem maior receita líquida per capita, a segunda tem maior PIB per capita. 
Mais à frente, veremos, contudo, que nem sempre a maior receita ou a maior riqueza 
se traduz em melhor desempenho nas políticas voltadas para a criança e o adolescente. 

Usando o mesmo critério para a classificação da qualidade dos conselhos, 
foram atribuídas notas às cidades em relação a esses indicadores, a partir da distância 
em relação à média. Nesse caso, a média foi puxada para cima em função de Brasília, 
de forma que as notas devem ser entendidas apenas para efeito de comparação entre 
esse conjunto de cidades (Quadro 9, mais adiante). 

O Quadro 5 relaciona os partidos políticos dos prefeitos das capitais estaduais 
e do governador do Distrito Federal no período de 1989 a 2009. Os dados confirmam 
o envolvimento do Partido dos Trabalhadores com a ampliação da participação da 
sociedade no processo decisório e na gestão de políticas públicas, na medida em que é 
na gestão desse partido que são introduzidas – e mantidas - experiências de 
Orçamento Participativo (OP). Essa afirmação é plausível dado o reconhecimento 
amplo de que essa experiência é uma das principais e mais inovadoras no sentido de 
que desloca para a população a definição sobre a alocação de recursos municipais. É 
plausível inferir também que o contexto partidário e a experiência com Orçamentos 
Participativos são fatores que afetam a qualidade dos conselhos e, conseqüentemente, 
o desempenho das políticas locais. A comparação entre as cidades sugere que essa 
relação é consistente, como será mostrado adiante. 

Entretanto, a criação dos CMDCA se dá em contextos partidários diversos, 
lembrando que exceto em Brasília, onde essa criação se deu em 2002, nas demais 
cidades isso ocorreu em 1991 ou 1992. Essa constatação mostra a força da legislação 
que define um papel obrigatório para esses conselhos na gestão dos fundos destinados 
à política de atendimento à criança e ao adolescente, independente de ações proativas 
nesse sentido, seja do poder local seja da sociedade. 

Além da questão partidária, foram considerados outros fatores que podem 
sinalizar para um contexto mais favorável à participação da sociedade: a existência de 
OP; o número de conselhos municipais e o número de entidades ligadas à criança e 
adolescente, além do Índice Municipal de Institucionalização da Participação (IMIP), 
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desenvolvido por Pires e Vaz (2009) e descrito neste volume75. Os Quadros 6 e 7 
apresentam, respectivamente,  os resultados e as notas atribuídas para as sete cidades 
analisadas. Para a nota obtida a partir do IMIP, utilizou-se a classificação já 
consolidada para diferentes índices, ou seja: acima de 0,80 (alto), a nota foi igual a 1; 
entre 0,50 e 0,80 (médio), a nota foi 0,50; e abaixo de 0,50 (baixo), a nota foi 0. 
Quanto ao número de conselhos municipais, utilizou-se a mesma regra de comparar 
com a média das cidades. No caso do OP, foi atribuída a nota 1 no caso da existência 
de OP consolidado; 0,5 no caso da existência de experiências isoladas; e 0 na ausência 
de experiência de OP. 

Quadro 6 - Contexto favorável à participação 

  Existência de OP (1) 
Índice Municipal de 

Institucionalização da Participação 
(IMIP) (2) 

N° conselhos 
municipais- 2005 

Entidades ligadas a criança e adolescente(1) 

Belém   0,68 10 41 

Belo Horizonte Desde 1993 0,94 31 350 

Florianópolis 1993/97     28 

Goiânia 2001/04 0,65 19 30 

Porto Alegre Desde 1989 0,94 19 471 

Rio de Janeiro   0,41 8 390 

São Paulo 2001/04 0,61 13 SI 

Distrito Federal 1995/98   13 SI 

Fontes: (1) Pesquisa, desigualdade e políticas públicas no Brasil (2009) 
           (2)Pires e Vaz (2009) 

 

75 O IMIP é composto por quatro dimensões - densidade, diversidade, durabilidade e potencial deliberativo do 
conjunto de instituições participativas em um município – sintetizadas em uma única variável. Os autores 
calcularam o índice para um conjunto de municípios, mas entre esses não se incluem duas das cidades 
analisadas nesse artigo: Florianópolis e Brasília. Por essa razão, apesar de haver sobreposição com as outras 
variáveis utilizadas, optou-se por considerá-las mesmo assim. 
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Quadro 7 – Contexto de participação 

  IMIP N° de conselhos municipais Existência de OP Total 

Belém 0,5 0 0,5 1 

Belo Horizonte 1 1 1 3 

Brasília   0,5 0,5 

Florianópolis SI SI SI SI 

Goiânia 0,5 1 0,5 2 

Porto Alegre 1 1 1 3 

Rio de Janeiro 0 0 0 0 

São Paulo 0,5 0 0,5 1 

Fonte: Tabela X  
Forma de pontuação: 

1. IMIP:  acima de 0,80 = 1; entre 0,50 e 0,80 = 0,5; abaixo de 0,50 = 0 
2 = acima da média das cidades; 05 = próximo em até 10% da média; 0 = abaixo da média 
3. 1= OP consolidado; 0,5: experiências isoladas; 0: ausência de experiência com OP 

3.2 O desempenho dos municípios e do distrito Federal na 
política para a criança e o adolescente 

A concepção de proteção integral à criança e ao adolescente aponta para uma 
política transversal e intersetorial, ou seja, essa política atravessa as diversas políticas 
setoriais e envolve várias políticas publicas, além dos três níveis de governo, 
ressaltando-se ainda o envolvimento, de forma direta, da atuação do judiciário. Isso 
significa que avaliar a política de atendimento à criança e ao adolescente demanda 
avaliar um conjunto de ações governamentais dos três níveis de governo, as quais 
perpassam vários setores de atuação governamental, tais como as políticas sociais 
básicas (saúde, educação e assistência social), bem como serviços especiais, concebidos 
exclusivamente para esse segmento da população.  

As dificuldades para avaliar o desempenho dos municípios em relação a essa 
política são grandes e vão desde a identificação das suas competências e, portanto de 
suas responsabilidades por determinados resultados, até a identificação de indicadores 
capazes de captar esse desempenho. Este artigo não tem a pretensão de solucionar 
essas dificuldades, mas visa dar uma contribuição preliminar, considerando a 
exigüidade dos de dados.  

Para isso, foi utilizado, em primeiro lugar, o Índice de Desenvolvimento 
Infantil (IDI), desenvolvido pela UNICEF e aplicado para crianças nos seus seis 
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primeiros anos de vida. O IDI incorpora variáveis relacionadas a: oferta de serviços de 
saúde; oferta de serviços de educação; e cuidado e proteção que a família deve 
proporcionar à criança nos primeiros anos (representados pelo nível de educação do 
pai e da mãe). Como pode ser visto, ele incorpora dimensões que não podem ser 
atribuídas diretamente ao desempenho dos governos locais, estando relacionadas a 
déficits históricos, como a escolaridade dos pais. A Tabela 10 apresenta os resultados 
obtidos pelas capitais analisadas para o IDI e para alguns de seus componentes, 
considerados representativos da atuação dos governos municipais em relação à 
educação no nível da pré-escola e na área da saúde: vacinação e realização de consultas 
pré-natais para as gestantes. 

Tabela 10 - Índice de Desenvolvimeto Infantil e alguns de seus componentes - 1999 e 2004 

Cidade IDI 
%crianças matriculadas na pré-

escola 
% crianças Menores de 1 ano 

vacinadas 
% de gestantes com mais de 

seis consultas pré-natais 

  1999 2004 1999 2004 1999  DTP 
2004 Tetra- 

Valente 
1999 2004 

Belo Horizonte 0,735 0,744 44,14 49,02 100 81,98 53,38 61,42 

Belém 0,71 0,667 49,46 28,18 80,99 87,68 61,05 56,28 

Brasília 0,715 0,785 50,1 69,19 100 97,1 39,95 50,16 

Florianópolis 0,805 0,802 68,54 69,71 100 88,65 45,4 53,91 

Goiânia 0,753 0,77 42,13 45,19 100 100 65,26 69,72 

Porto Alegre 0,733 0,745 41,28 47,85 100 86,07 55,9 61,09 

Rio de Janeiro 0,75 0,79 49,65 63,78 100 93,99 51,66 62,01 

São Paulo 0,739 0,798 60,33 73,15 100 94,23 34,91 55,9 

Brasil 0,61 0,67 44,5 55,1 94,5 96,2 43,1 47,8 

Fonte: Unicef, 2004 

 

O país no seu conjunto apresenta um IDI médio que sofreu poucas alterações 
no período entre 1999 e 2004. Entre as capitais pesquisadas, apenas Florianópolis 
apresentou um IDI alto (superior a 0,80); nas demais o índice foi médio e com 
exceção de Belém, próximas do patamar alto. 
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Os valores assumidos por uma das dimensões do IDI - % de crianças 
matriculadas na pré-escola - são bem mais baixos76. Esta taxa é uma aproximação do 
direito ao acesso da criança a esse nível de ensino e é um bom sinalizador da atuação 
do governo municipal ou distrital, dado que é uma atribuição desse nível de governo, 
muito recentemente começando a ser efetivada. Embora tenha havido significativa 
melhora em 2004, a média do país estava em torno de 50%, percentual que é 
superado apenas por quatro das oito cidades analisadas: São Paulo, Florianópolis, 
Brasília e Rio de Janeiro. Exceto no caso de Florianópolis, parece haver algum relação 
desse resultado mais positivo com a maior receita disponível e com o PIB, e nenhuma 
relação aparente com a qualidade dos CMDCAs.  

Em relação às taxas de vacinação, elas são bastante altas para o conjunto do 
país, mas há diferenças entre as capitais, sendo o valor mais baixo identificado em 
Belo Horizonte: 81,98% de cobertura da vacina tetra valente em 2004. Situação 
diferente é encontrada em relação ao cumprimento da recomendação da Organização 
Mundial de Saúde de realização de no mínimo seis consultas pré-natais pelas gestantes, 
dado que na capital entre as pesquisadas com maior cobertura, essa taxa não atingiu 
70% das mulheres (Goiânia). Entretanto, todas as cidades pesquisadas apresentam 
taxas bem mais altas do que as verificadas para o pais. 

A situação das capitais em relação ao processo de municipalização das 
medidas sócio-educativas em meio aberto foi outra dimensão analisada para inferir a 
atuação das cidades em relação a política voltada especificamente para o adolescente 
autor de ato infracional. O ECA (1990) tem como uma de suas diretrizes a 
municipalização do atendimento; a Política Nacional de Assistência Social (2004) 
inclui o  cumprimento das medidas sócio-educativas em meio aberto entre os serviços 
de média complexidade, integrantes da proteção social especial a cargo dos municípios 
e executada mediante a articulação de políticas intersetoriais em nível local; e ainda o 
SINASE (2006) reafirma a municipalização dos programas de meio aberto sendo que 
o acesso às redes de atendimento devem se dar  por meio de equipamentos públicos o 
mais próximo possível do local de residência do adolescente ou de cumprimento da 
medida. Em decorrência, define que cabe aos municípios criar e manter os programas 
de atendimento para a execução das medidas de meio aberto. Entretanto, de acordo 
com os dados disponíveis, ainda não houve a total assunção pelos municípios dessa 
política. 

 

76 Este indicador mede o percentual de crianças matriculadas na pré-escola (pública e privada), 
independentemente da idade. É obtida por meio da divisão do número de alunos matriculados na pré-escola 
pelo total de crianças entre 4 e 6 anos. 
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Nesse sentido, analisar a situação das capitais estudadas em relação a esses 
serviços voltados para o cumprimento das medidas sócio-educativas parece ser um 
bom indicador do desempenho quanto à política de atendimento à criança e ao 
adolescente. Não só por ser uma obrigação do município, mas também por tratar-se 
de uma ação tipicamente voltada para esse segmento que é objeto da atuação dos 
CMDCA e não de outras políticas setoriais mais abrangentes como, por exemplo, 
saúde e educação. Cabe destacar que a implantação dos serviços para cumprimento 
dessas medidas exige grande investimento técnico, gerencial e de articulação de redes 
de atendimento das prefeituras, dada a complexidade dos serviços que se propõem a 
dar soluções e encaminhamentos adaptados às singularidades dos adolescentes em 
situação de grande vulnerabilidade. Assumir medidas sócio-educativas demonstra, 
então, comprometimento dos governos locais com os princípios do ECA. 

O Quadro 8 apresenta esse panorama para as capitais pesquisadas, de acordo 
com pesquisa realizada pelo ILANUD e Secretaria Especial dos Direitos Humanos do 
Governo Federal, em 2007. 

Quadro  8 -  Processo de municipalização das medidas socio-educativas em meio aberto (LA e PSC) em capitais – 
2007 

  
Início do 
processo 

Municipalizado Atores envolvidos Plano municipal 
Responsável pela 

gestão 
  

    LA PSC No processo  La PSC 

Belém 2006 sim sim 
Gov.estadual, 

prefeitura e soc.civil. 
Universidade 

SI Executivo estadual 
Executivo 
estadual 

Belo Horizonte 1998 sim sim 
MP, Pref., Juizado, soc. 

Civil, CMDCA 
Sim Executivo municipal 

Executivo 
municipal 

Brasília SI NSA  SI Não Governo distrital Poder judiciário 

Florianópolis 2002 sim sim SI SI Executivo municipal 
Executivo 
municipal 

Goiânia 2001 sim sim 
Gov.estadual, juizado, 
prefeitura e soc.civil 

SI Executivo municipal 
Executivo 
municipal 

Porto Alegre 1998 sim sim 
Juizado, prefeitura, 
CMDCA, soc.civil 

SI Executivo municipal 
Executivo 
municipal 

Rio de Janeiro 2007 não não SI Não 
Executivo estadual e 

judiciário 
Poder judiciário 

São Paulo 2004 em parte sim 
Governo estadual, 
prefeitura, soc.civil 

Sim 
Executivo municipal e 

estadual 
Executivo 
municipal 

Fonte: ILANUD, Secretaria Especial dos Direitos Humanos-Governo Federal,2007 

 
O processo de municipalização das medidas sócio-educativas em meio aberto 

– Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) - teve início 
em momentos diferentes, não estando efetivado no Rio de Janeiro e apenas 
parcialmente em São Paulo. Chama a atenção o fato de que o processo foi mais 
precoce em Belo Horizonte e Porto Alegre, tendo participado do mesmo os  
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CMDCAs, o que não ocorreu nas outras capitais, onde a iniciativa veio principalmente 
dos governos estaduais e municipais e do juizado. 

O processo de municipalização em 2007 estava mais avançado no caso do 
PSC para o qual apenas a cidade do Rio de Janeiro não efetivou a municipalização do 
serviço, sendo o caso de maior discrepância em relação às diretrizes da política e onde 
os dois serviços são executados pelo Poder Judiciário que, em princípio, não teria 
condições para isso. A mesma situação é observada em Brasília no caso do PSC. Para 
o LA, São Paulo também apresenta uma situação inadequada, uma vez que assumiu o 
serviço correspondente apenas em parte, contando ainda com o governo estadual 
como responsável pela sua gestão. No caso de Belém, apesar de identificar os serviços 
como municipalizados, o responsável pela gestão é o Poder executivo estadual. 

A partir desses indicadores de desempenho (municipalização das medidas 
sócio-educativas) ou de resultado (IDI) foram também atribuídas notas para as 
capitais e construído um índice de desempenho com a soma das notas em quatro 
indicadores, conforme mostra a Tabela 11. 

Tabela 11 - Índice de desempenho na política para criança e adolescente 

 Belém Belo Horizonte Brasília* Florianópolis Goiânia Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo 

1. Início do processo de municipalização 0 1  0,5 0 1 0 0 

2. Municipalização do LA e do PSC 1 1  1 1 1 0 0,5 

3. Responsável pela gestão do LA e do PSC 0 1 0,5 1 1 1 0 0,5 

4. Índice de Desenvolvimento Infantil - IDI 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Total 1,5 3,5 2 3,5 2,5 3,5 0,5 1,5 

Classificação 4° 1° 3° 1° 2° 1° 5° 4° 

Forma de pontuação:  
1. 1998-2000 = 1; 2001 -2003 = 0,5; a partir de 2003 = 0 
2. quando as 2 medidas sócio-educativas estão municipalizadas = 1; quando apenas uma das medidas está municipalizada = 0,5; 
 quando nenhuam está municipalizada = 0 
3. quando as 2 medidas estão sob responsabilidade do executivo municipal = 1; 
 quando apenas uma está sob responsabilidade do executivo municipal = 0,5;  
quando nenhuma está sob responsabildiade do executivo municipal = 0 
4. acima de 0,80 = 1; entre 0,50 e 0,80 = 0,5; abaixo de 0,50 = 0 
total = soma dos 4 indicadores 
* No caso do Distrito Federal, os dois primeiros indicadores não se aplicam. A pontuação de Brasília foi multiplicada por 2 
 para ter comparabilidade com as outras cidades. 

 

 Três das oito capitais pesquisadas obtiveram a nota maior (3,5), mas nenhuma 
obteve a pontuação máxima (4): Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. 
Entretanto, a composição da nota difere entre as três, pois ao passo que Florianópolis 
alcança esse patamar em função da melhor pontuação no IDI, Porto Alegre e Belo 
Horizonte o fazem em função de terem saído na frente no processo de 
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municipalização do La e do PSC. Em outras palavras, a pontuação de Florianópolis 
expressa melhor desempenho em políticas de saúde e de educação, ao passo que as 
outras duas cidades demonstram esforço maior em assumir o ônus da complexa 
política voltada para adolescentes infratores. O Rio de Janeiro apresentou o pior 
resultado, seguido de São Paulo e Belém. Goiânia e Brasília ocuparam a segunda e a 
terceira posição relativa, respectivamente. 

4 Algumas inferências e hipóteses 

Os Quadro 9 e 10 sintetizam  os resultados alcançados pelas capitais, 
permitindo uma comparação entre elas em relação à qualidade dos CMDCAs, o 
contexto político e econômico e o desempenho na política voltada para as crianças e 
os adolescentes a partir dos indicadores selecionados. 

Na amostra de capitais estudadas foi possível perceber uma relação clara entre 
o desempenho da política voltada para a criança e o adolescente e a qualidade do 
conselho, medida pelo seu grau de institucionalização, democratização interna e 
capacidade deliberativa. As três capitais com melhor desempenho são aquelas que 
também tem conselhos mais institucionalizados, democráticos e com maior 
capacidade deliberativa: Belo Horizonte, Florianópolis e Porto Alegre. Pode-se 
observar que em Belo Horizonte e Porto Alegre, registra-se um contexto mais 
favorável à participação, informação que não foi possível obter para Florianópolis. 
Entretanto, não se percebe na amostra uma relação entre desempenho na política e 
condições econômicas. Excetuando-se Porto Alegre que possui uma receita e um PIB 
mais elevado, o mesmo não acontece com Belo Horizonte e Florianópolis, que se 
situam em 4° lugar no ranking das oito capitais. Entre as três cidades, chama atenção o 
fato da configuração partidária dos prefeitos que no caso de Florianópolis, diferente 
de Belo Horizonte e Porto Alegre, tem tido prefeitos filiados a partidos mais 
conservadores e mais à direita do espectro político.  

O caso de São Paulo é também indicativo, uma vez que obteve uma classificação 

bastante baixa em relação ao desempenho na política (4ª posição, superado apenas 

pelo Rio de Janeiro), apesar de estar na 1ª posição no aspecto financeiro, junto com 

o Distrito Federal. O desempenho de São Paulo é similar ao de Belém que tem uma 

situação econômica bem mais desfavorável, mas também tem o pior conselho e um 

contexto intermediário quanto à participação.  
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Quadro 9- Síntese comparativa das capitais: qualidade do CMDCA, contexto e desempenho da política voltada para 
a criança e o adolescente 

Cidades Belém 
Belo 

Horizonte 
Brasília Florianópolis Goiânia 

Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro  

São 
Paulo 

Institucionalização, 
democratização e efetividade 

deliberativa dos conselhos 
(valor máximo = 10) 

 

3 7 5 5,5 SI 9,5 5 3,5 

Classificação 6º 2º 4º 3º SI 1º 4º 5º 

Contexto político favorável à 
participação 

(valor máximo = 3) 
 

1 3 0,5 SI 2 3 0 1 

Classificação 3º 1º 4º  2º 1º 5º 3º 

Contexto econômico (valor 
máximo = 2) 

 
0 0 2 0 0 1,5 1 2 

Classificação 4º 4º 1º 4º 4º 2º 3º 1º 

Desempenho na política da 
criança e do adolescente (valor 

máximo = 4) 
 

1,5 3,5 2 3,5 2,5 3,5 0,5 1,5 

Classificação 4º 5º 3º 1º 2º 1º 1,5 4º 

Cidades Belém 
Belo 

Horizonte 
Brasília Florianópolis Goiânia 

Porto 
Alegre 

Rio de 
Janeiro  

São 
Paulo 

Institucionalização, 
democratização e efetividade 

deliberativa dos conselhos 
(valor máximo = 10) 

 

3 7 5 5,5 SI 9,5 5 3,5 

Classificação 6º 2º 4º 3º SI 1º 4º 5º 

Contexto político favorável à 
participação 

(valor máximo = 3) 
 

1 3 0,5 SI 2 3 0 1 

Classificação 3º 1º 4º  2º 1º 5º 3º 

Contexto econômico (valor 
máximo = 2) 

 
0 0 2 0 0 1,5 1 2 

Classificação 4º 4º 1º 4º 4º 2º 3º 1º 

Desempenho na política da 
criança e do adolescente (valor 

máximo = 4) 
 

1,5 3,5 2 3,5 2,5 3,5 0,5 1,5 

Classificação 4º 5º 3º 1º 2º 1º 1,5 4º 
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Rio de Janeiro é a capital que apresenta o pior desempenho, valor que foi 
puxado para baixo em função da não assunção dos serviços relativos às medidas 
sócio-educativas para adolescentes infratores, os quais exigem esforço e disposição 
governamental para atuar junto a um público-alvo bastante vulnerável e desprotegido 
politicamente. O baixo desempenho está associado também à baixa qualidade do 
CMDCA e ao contexto mais desfavorável à participação entre as cidades pesquisadas.  

Quadro 10 - Relação entre desempenho,  qualidade do conselho e contexto 

Melhor desempenho na 
política 

Desempenho Qualidade do conselho 
Contexto político favorável à 

participação 
Contexto econômico 

Belo Horizonte 1° 2° 1° 4° 

Florianópolis 1° 3° SI 4° 

Porto Alegre 1° 1° 1° 2° 

  

Pior desempenho na política         

Rio de Janeiro 5° 4° 5° (pior) 3° 

São Paulo  4° 5° 3° 1° 

Belém 4° 6° 3° 4° 

 

Em síntese, os resultados deste exercício são indicativos de várias hipóteses a 
serem exploradas em estudos de maior envergadura que envolvam uma amostra mais 
representativa de municípios, bem como agreguem maior número de indicadores 
sobre o desempenho da política de atendimento da criança e do adolescente, ainda 
não disponíveis de forma sistematizada – o que permitiria um melhor tratamento dos 
dados. Particularmente, os achados sugerem a exploração da hipótese de que o 
desempenho em políticas sociais é mais afetado por fatores políticos do que pela 
capacidade financeira. Isso suscita também a exploração da dinâmica a partir da qual 
os fatores políticos estão relacionados ao desempenho governamental, ou seja: na 
relação governo/sociedade qual é o sentido da relação, ou qual dos pólos dessa 
relação tem maior poder de explicar o melhor desempenho? Em outros termos: as 
políticas são melhores porque a sociedade organizada por meio dos conselhos afeta 
positivamente o desempenho dos governos ou os conselhos tem maior atuação 
porque determinados governos são deliberadamente porosos à participação da 
sociedade, o que pode estar associado também a maior comprometimento 
programático com políticas redistributivas e universais? Entretanto, o caso de 
Florianópolis desafia essas hipóteses e suscita a necessidade de sofisticar mais os 
argumentos analíticos que permitam elucidar as complexas causas do desempenho 
governamental e sua relação com a atuação dos conselhos. 
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Saúde é assunto para as mulheres77  
 Um estudo sobre a dinâmica participativa 

de  
Conselhos Municipais de Saúde do Brasil  

 
 
 

Uriella Coelho Ribeiro 
 

Introdução 

A política brasileira é, historicamente, um terreno predominantemente 
masculino, do qual as mulheres sempre foram mantidas distantes (Miguel e Feitosa, 
2009). Esse fenômeno da “política na ausência das mulheres” (Matos, 2010, no prelo) 
por muito tempo foi interpretado como um dado natural, na medida em que o espaço 
feminino estava restrito a arena do doméstico, enquanto o masculino estava ligado ao 
mundo público.  

Este cenário vem sendo modificado de forma lenta e gradual, em um 
processo marcado por avanços, rupturas e permanências. Apesar das pressões 
feministas por espaços na política78, os homens ainda ocupam a maioria expressiva 

 

77 Este título faz referência direta ao slogan usado em campanhas de capacitação de mulheres para exercerem o 
controle social na saúde, realizadas pela Rede Feminista de Saúde (Costa e Guimarães, 2002). 
78 Esta luta feminista está expressa, por exemplo, na Plataforma de Beijing e nas reivindicações pelas cotas 
partidárias e eleitorais (Álvares, 2010 no prelo); assim como nas campanhas promovidas pela Secretaria 
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dos cargos eletivos, seja no nível municipal, estadual ou federal (Costa, 2004). Já nos 
espaços de participação política – seja nos movimentos sociais ou nas novas 
instituições de ação compartilhada entre o Estado e a sociedade civil – as mulheres 
compõem a maioria dos participantes, embora os homens ocupem os espaços de 
poder e decisão (Bonino e Bruera, 2005; Santana, 2006; Ribeiro, 2009).  

Os poucos estudos sobre a participação feminina nos espaços de democracia 
ampliada indicam que os modelos participativos acabam reproduzindo as 
desigualdades sociais de gênero, assim como a política tradicional. É instigante 
observar que a criação de espaços de participação ampliada no país foi, e ainda é, 
sustentada pela aposta na sua potencialidade inclusiva (Cunha, 2007; Dagnino, 2002). 
Esperava-se que estes novos espaços contribuíssem para a democratização do Estado, 
ao propiciar voz política a um maior número e mais diverso de atores (Cunha, 2009).  

As Ciências Sociais tem acompanhando de perto o fenômeno da ampliação 
da participação no Brasil e tem apresentado um conjunto substantivo de estudos 
empíricos que discutem os potenciais inclusivos das experiências. Apesar do acúmulo 
de trabalhos, existe um déficit de abordagens em torno da dinâmica participativa 
desses espaços quando se trata das relações de gênero (Gret, 2004; Santos, 2007; 
Orsato, 2008; Ribeiro, 2008).  

Ciente desta lacuna, o Projeto Democracia Participativa (PRODEP)79 vem 
procurando elaborar questões e oferecer subsídios empíricos para se pensar as 
relações de gênero presentes nos espaços de democracia participativa. Em 2007, 
Cecília Santos produziu o artigo intitulado “Democracia Participativa e Gênero: notas para 
uma agenda de pesquisa feminista”80 com críticas e sugestões aos trabalhos realizados pelo 
grupo.  

Este artigo pretende dar continuidade ao diálogo. A proposta é discutir a 
dinâmica participativa dos Conselhos Municipais de Saúde (CMSs) do Brasil, a partir 
de um olhar que busca identificar as relações de gênero presentes nestes espaços. A 
análise observa o processo participativo dos CMSs, através de informações sobre as 

 

Especial de Políticas para as Mulheres e suas parceiras. Para ver mais informações, visitar o sítio 
http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/ 
 
79  O Projeto Democracia Participativa (PRODEP), coordenado pelo professor Leonardo Avritzer, é um 
núcleo de pesquisa do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. 
80  Ver os resultados de pesquisa dos trabalhos do PRODEP e a crítica realizada por Santos em Avritzer 
(2007a).   
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dinâmicas das reuniões e sobre as atrizes e atores que participam do processo. O 
interesse é identificar se (e como) os Conselhos Municipais de Saúde, instituições 
importantes no processo de democratização do país, são espaços porosos à 
participação feminina. 

Estudar a porosidade dos CMSs em relação às mulheres e, no limite, às suas 
demandas tem relevância, dado que as mulheres se organizaram, desde a década de 
1980, em torno do tema da saúde feminina. O número de entidades feministas e de 
mulheres envolvidas com a temática vem crescendo e tomando força. Estas 
organizações construíram uma agenda específica e vêm atuando em conjunto com o 
Estado na elaboração e execução de políticas de saúde, da mesma forma que 
reivindicam espaço nas instâncias de controle social sobre os processos de tomada de 
decisão na saúde81.  

Para atingir os objetivos propostos, este artigo se estrutura em três seções: A 
primeira aborda uma literatura que discorre sobre os avanços e permanências nos 
processos de participação política de mulheres. A segunda parte exibe um breve 
histórico sobre os movimentos de mulheres na luta pelo direto à saúde, em busca de 
conhecer as relações dos movimentos com os CMSs. A terceira dedica-se a 
apresentação dos resultados da pesquisa, a partir de um estudo detalhado das Leis de 
Criação e Alteração e Regimento Interno e do conteúdo das atas (ordinárias e 
extraordinárias) produzidas entre os anos 2003 e 2007 de treze (13) Conselhos 
Municipais de Saúde de cidades diversificadas que fazem parte da pesquisa 
“Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” realizada pelo PRODEP. 

Participação política de mulheres  

 

No Brasil, desde o início do século XX, as mulheres se organizam para reivindicar seus 
direitos políticos (Pinto, 2003). Segundo Alvarez (1988), as mulheres se organizaram de 
diversas maneiras em busca de seus direitos – participaram de um amplo conjunto de 
entidades da sociedade civil e de partidos políticos da oposição – exerceram pressão 
ao sistema político e se tornaram personagens importantes no processo brasileiro de 
transição democrática. 

 

81 Ver informações sobre a atuação dos movimentos de mulheres que levantam a bandeira da saúde em 
RedeSaúde (2001; 2003); Scavone (2004); Negrão (2008); Costa (2009). 
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Enquanto mulheres organizadas em busca por reconhecimento, elas 
participaram de manifestações que levantam a bandeira da participação feminina no 
mundo da política de uma forma mais ampla. 

Porém, ainda hoje, a participação feminina na política representativa 
(Executivo e Legislativo) tem sido muito restrita. Até 2004, a representação feminina, 
nas esferas municipal, estadual e federal, para os cargos do Legislativo e Executivo, 
não ultrapassava 13% dos cargos eletivos (Costa, 2004), apesar das mulheres 
corresponderem a 51,3% da população brasileira, 42,7% da população 
economicamente ativa e 51,2% do eleitorado nacional82.  

Quando se trata das arenas não representativas e eletivas, a participação 
feminina tem outro tom. As mulheres marcaram os anos de 1980 pela sua 
participação massiva nos movimentos sociais de base territorial, como uma forma de 
luta por seus interesses (Pinto, 2003), da mesma forma que exerceram um papel 
protagonista nas mobilizações comunitárias em torno das demandas para o 
suprimento de necessidades básicas (Bonino e Bruera, 2005).  

Nesse compasso, pesquisas têm identificado que nos espaços de democracia 
ampliada, as mulheres, em geral, são a maioria do público participante, como é o caso 
de assentamentos do Movimento dos Sem Terra (Santana, 2006), de muitas 
experiências de Orçamento Participativo (Ribeiro, 2009) e de associações diversas da 
sociedade civil (Simões at al, 2009).  

É importante observar que esses espaços são mais porosos a participação 
feminina do que as formas tradicionais de participação política, vide o raro e difícil 
acesso das mulheres aos cargos do Legislativo e Executivo, sejam municipal, estadual 
ou federal.  Por outro lado, é perceptível que a participação das mulheres, na maioria 
das vezes, tem sido restrita à base destes espaços, sendo as posições de poder 
ocupadas por uma maioria masculina. Nas experiências de OP, as mulheres são a 
maioria nas primeiras plenárias e os homens ocupam majoritariamente os espaços de 
liderança, os Conselhos e Comissões de Fiscalização do OP (Ribeiro, 2009). Do 
mesmo modo, nos assentamentos e no MST como um todo, as posições de liderança 
são destinadas aos homens (Santana, 2006).  

 

82  Informações coletadas no âmbito da pesquisa “A Política na Ausência das Mulheres”, realizada no 
Departamento de Ciência Política da UFMG e no NEPEM-UFMG, entre os anos de 2007 e 2008, 
coordenada pela professora Marlise Matos. 
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A inversão numérica que desemboca no esvaziar da presença feminina nas 
instâncias de poder e decisão está diretamente relacionada com o acesso diferenciado 
a recursos fundamentais para a participação, como o dinheiro e o tempo, enfrentado 
por homens e mulheres (Ávila, Santos e Ferreira, 2006; Ribeiro, 2009). As mulheres 
brasileiras enfrentam as duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho: cuidam dos 
maridos, dos filhos, dos doentes, dos agregados da casa, trabalham fora de casa. As 
mulheres que participam precisam conciliar todas essas tarefas com as atividades nas 
associações de bairro, no OP e em outras atividades da Prefeitura83. Esse acúmulo de 
tarefas ocorre porque as mulheres passam a ocupar os espaços extra domésticos sem 
que os homens venham a participar das atividades do lar84. 

Os trabalhos sobre participação política e gênero têm apresentado a presença 
feminina nos espaços de participação como uma potencialidade, a ser explorada, para 
se repensar o tradicional distanciamento entre as mulheres e o exercício do poder 
político. As experiências estudadas têm demonstrado que a participação feminina está 
inserida em um contexto de reprodução de desigualdades. Apesar dos processos de 
ruptura, ainda permanecem os custos diferenciados para as mulheres participarem. A 
presença numérica das mulheres nestes espaços não garante a igualdade de 
oportunidade política entre os sexos. 

Neste sentido, os estudos sobre participação precisam atentar as análises para 
as questões de gênero, na medida em que gênero é um elemento constitutivo das 
relações sociais e políticas (Santos, 2007), uma vez que o mesmo é uma das referências 
recorrentes pela qual o poder é concebido, legitimado e questionado (Scott, 1990). 
Apesar do ideal de universalismo e igualdade perpassar a criação dos espaços 
participativos, não se pode, de maneira alguma, negar que os indivíduos que 
participam são diferentes e contam com acessos diferenciados aos recursos (Ávila, 
Santos e Ferreira, 2006, p.6). 

 

83   Ver depoimentos de mulheres que participam do OP sobre este acúmulo de atividades em Cidade (2003a) e 
Ribeiro (2007, 2008 e 2009). 
84  Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2004) ilustra bem esse processo de acúmulo de tarefas 
femininas gerado pela saída das mulheres para o mercado de trabalho e a permanência delas como 
responsáveis pelos afazeres domésticos. Os resultados da pesquisa indicaram que 96% das mulheres brasileiras 
entrevistadas eram as responsáveis principais pelo afazeres domésticos, apesar de 45% trabalharem fora de 
casa. 
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2. Saúde é assunto para as mulheres: Grupos de mulheres e 
feministas reivindicando políticas públicas de saúde 

A primeira fase dos movimentos feministas brasileiros teve como foco a 
busca pelos direitos políticos. As mulheres tiveram participação ativa na luta pelo 
sufragismo, assim como nos movimentos contra a ditadura, pela redemocratização, 
pela anistia aos presos e exilados políticos e pela reforma partidária (Pinto, 2003). 

Na década de 1980, os grupos de mulheres e feministas abraçaram a “saúde” 
como bandeira central (Alvarez, 1988; Rocha at al, 2001; Pinto, 2003). A adoção desta 
temática estava diretamente relacionada com as posturas adotadas pelo Estado 
brasileiro de controle dos corpos femininos como política de combate a pobreza 
(Alvarez, 1988, Negrão, 2008). 

Na década de 1970, o Brasil ainda vivenciava uma postura pró-natalista. 
Apesar de pressões internacionais, o país não aderia às políticas de planejamento 
familiar e de proteção à saúde feminina. A legislação brasileira era de proteção da 
maternidade e restritiva em relação ao exercício da autonomia das mulheres sobre seus 
corpos85.  

Com a crise econômica no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 
pressões exercidas pelo cenário internacional eram mais constantes. Diante destas, a 
saúde feminina entra na pauta brasileira através da proposta mundial de redução da 
taxa de natalidade (Negrão, 2008). A idéia central das políticas adotadas pelo país era 
diminuir o número de pobres e de negros (Alvarez, 1988).  

 Estas ações feriam a autonomia das mulheres, reivindicação fundamental 
para os movimentos expressa na frase “nosso corpo nos pertence”. Para as feministas, 
as propostas de governo, sejam elas natalistas ou antinatalistas, utilizavam “a 
sexualidade, o corpo da mulher, como um patrimônio social, acima de seus direitos e 
sua individualidade” (Alvarez, 1988, p.336). Em oposição ao controle autoritário, estas 
mulheres demandavam condições e opções de escolhas em relação à maternidade e ao 
exercício da sexualidade.   

Os movimentos que carregavam a bandeira da saúde da mulher propunham 
que, além do tradicional cuidado com a maternidade e com o câncer de mama e 
uterino, o leque de políticas de saúde fosse ampliado. A proposta era incluir temas 

 

85   Para entender melhor estas relações, ver Alvarez (1988) e Negrão (2008). 
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controversos como o planejamento familiar, a sexualidade, a violência e o aborto. 
Todos esses temas convergem na idéia central de que o “passo essencial para a 
emancipação das mulheres teria de ser então a superação da naturalização do corpo da 
mulher e de suas funções reprodutivas'” (Mendonça, 1998, p.101). 

Assumida a saúde como bandeira, era hora de entrar em cena e propagar as 
idéias para atingir os objetivos propostos. Neste momento, as ações se concentravam 
nas manifestações, protestos, encontros, divulgação de materiais com propostas 
alternativas aos atos do governo, em demanda por políticas de saúde específicas para 
as mulheres86.  

Diante das políticas – agora, antinalistas e extremamente repressoras da 
autonomia das mulheres – e das manifestações e contrapropostas feministas, o 
Ministério da Saúde elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
(PAISM), em 198387. O programa incorporava as demandas feministas, ao levantar a 
bandeira dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres e a proposta de modificação 
nas políticas públicas de atenção à saúde da mulher no Brasil que, até o momento, 
focavam o atendimento no grupo materno-infantil88.   

O PAISM procurava focar e garantir o direito das mulheres conhecerem e 
escolherem métodos e práticas de saúde. O programa valorizava “as práticas de 
educação em saúde e sexualidade, entendidas como instrumentos para disseminar as 
informações e possibilitar capacidade crítica às mulheres para a eleição de métodos” 
(Costa, 2009, p1076).  

 

86  Vários eventos foram realizados nesta época, como, por exemplo, o Encontro Feminista do Nordeste 
(1983); III Encontro Nacional Feminista em Brasília (1983); Primeiro Encontro Nacional de saúde em 
Itapecerica da Serra (1984); VII encontro nacional feminista em Belo Horizonte (1985); Primeira Conferência 
Nacional de Saúde e Direito da Mulher, um desdobramento da VIII Conferência Nacional de Saúde, apoiada 
pelo Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres e do Ministério da Saúde (1986). Para melhor conhecer os 
eventos, ver Alvarez (1988 e 2000); Negrão (2008); Costa (2009). 
87  O programa foi reformulado em 2004, como Plano Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher 
(PNAISM). Para ver informações sobre o processo de elaboração do PAISM, ver Alvarez (1988) e Ossis 
(1998) e para conhecer o PNAISM, ver Negrão (2008). 
88 Para tanto, o PAISM foi orientado por oito grandes áreas de atuação, as quais obedecem às fases da vida das 
mulheres. São elas: a) Assistência ao ciclo gravídico puerperal (pré-natal de baixo e alto risco, parto e puerpério; 
b) Assistência ao abortamento; c) Prevenção de câncer de colo uterino e detecção de câncer de mama; d) 
Assistência ao climatério; e) Prevenção e tratamento das DST / AIDS; f) Assistência à mulher vítima de 
violência. As diretrizes do programa estão disponíveis no sítio 
http://www.saudemulherdf.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9. 
Acesso em março de 2008.  
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Pode-se perceber que o programa e os movimentos feministas compartilham 
idéias. Porém, a congruência não significou, de forma alguma, em harmonia. 
Implantar um programa inovador de promoção da autonomia feminina em relação a 
sua reprodução não era nada fácil, dado que as políticas demográficas brasileiras são 
marcadas por escolhas neomalthusianas claras de “concentrar o controle da natalidade 
nas populações negras e de baixa renda” (Alvarez, 1988, p.335).  

Como esses eixos ideológicos são marcantes nas políticas até hoje (Scavone, 
2004), a proposição de um programa de conteúdo feminista não garante a almejada 
emancipação das mulheres. As ameaças de falsa incorporação das demandas em 
projetos mal executados eram, e ainda são, constantes. Essas dificuldades em torno da 
implantação das políticas geraram diversos conflitos e dilemas no interior dos 
movimentos, os quais questionam a participação, e o apoio, de suas integrantes em 
determinadas políticas estatais89.  

Mesmo diante dos refluxos e/ou não avanços, as ações e manifestações 
feministas não paravam.  Se a década de 1980 foi marcada pelos encontros, a atuação 
feminista toma outro rumo na década seguinte. Os anos de 1990 são marcados pela 
“ONGuização” (Alvarez, 2000) e profissionalização (Costa, 2008) do feminismo. Os 
grupos feministas precisavam, cada vez mais, se especializar em gênero para 
fundamentar suas propostas e esse processo de profissionalização se deu através da 
atuação das mulheres nas ONGs.  

Nessa mesma década, o feminismo experimentou a “transnacionalização”, na 
qual a atuação dos grupos de mulheres é marcada pelo descentramento e expansão do 
campo de atuação.  As organizações feministas brasileiras passam a se articular “por 
meio de redes ou teias político-comunicativas cada vez mais formalizadas que 
configuram um campo feminista latino-americano cada vez mais heterogêneo, 
policêntrico e disperso do ponto de vista do espaço e da organização” (Alvarez, 2000, 
p.415). 

Essas transformações vividas pelos movimentos na década de 1990, 
características pelo engajamento nas ONGs e pela profissionalização (Alvarez, 2000; 
Costa, 2008; Costa, 2009), estavam diretamente relacionadas com a atuação dos 
grupos de mulheres em parceria com o Ministério da Saúde, entre outros órgãos 
estatais, na produção de políticas e de materiais educativos e técnico normativos para a 
atenção e o cuidado a saúde das mulheres (Costa, 2009). 

 

89  Para entender os dilemas e polêmicas, ver Alvarez (1988); Ossis (1998),  RedeSaúde (2001 e 2003). 
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De acordo com essa escolha de campo de ação, pode-se “afirmar que as 
feministas não priorizaram nos anos oitenta e noventa a atuação nas instâncias 
estaduais e municipais de participação e de controle social da saúde das mulheres” 
(Ibidem, p1079). Apesar de se ter, no Conselho Nacional de Saúde, uma conselheira 
feminista nomeada, “constata-se neste período, um vazio absoluto de representações 
de movimentos de mulheres nos respectivos conselhos de saúde, particularmente 
feministas” (Ibidem, p.1079). 

Na década seguinte, os movimentos e organizações feministas percebem que 
a sua ausência nestes locais importantes que exercem o controle social da saúde não 
era uma das melhores estratégias. Esta posição fica clara na apresentação do livro de 
comemoração dos dez anos da Rede Feminista de Saúde90. Para a RFS, as entidades 
de mulheres precisam exercer influência, “através dos espaços de controle social e 
decisão”, sobre os processos de produção de políticas públicas (Rocha at al, 2001, 
p13). Desta forma, a RedeSaúde atribui a suas filiadas a função de participar nas 
Conferências de Saúde, nos Conselhos de Saúde, nos Comitês de Mortalidade 
Materna, Conselhos dos Direitos da Mulher e em comissões de Saúde do Poder 
Legislativo (Idem).   

Para que os conselhos fossem ocupados, era preciso estimular e capacitar as 
mulheres para se tornarem conselheiras atuantes. Para tanto, as entidades feministas 
têm sistematizado eventos e materiais para colocar esta discussão em pauta, para 
estimular esta participação e para, em especial, preparar as mulheres para exercerem o 
controle social 91. Tais eventos e documentos produzidos pelos movimentos têm 
apresentado os conselhos como um espaço de controle social que precisa ser ocupado 
pelas mulheres e feministas (Costa, 2003), apesar destes ainda não serem uma arena de 
atuação dos movimentos (Castilhos, 2003). 

 

90 A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos foi criada em 1991. Hoje a 
rede reúne entidades diversas que desenvolvem trabalhos nas áreas da saúde da mulher e direitos sexuais e 
reprodutivos como, por exemplo, grupos de mulheres, organizações não-governamentais, núcleos de pesquisa, 
organizações sindicais/profissionais e conselhos de direitos da mulher, além de profissionais de saúde e ativistas 
feministas. Para conhecer a Rede, suas filiadas e suas atividades, ver RedeSaúde (2001) e visitar o sítio 
http://www.redesaude.org.br/. 
91 É com este foco que foi produzido o livro “Saúde da mulher e direitos reprodutivos” em comemoração aos 
dez anos da Rede (RedeSaúde, 2001); a cartilha “Controle Social uma questão de cidadania. Saúde é assunto 
para as mulheres” (Costa e Guimarães 2002); o livro “A presença da mulher no controle social das políticas de 
saúde” fruto do seminário de capacitação de multiplicadoras em controle social das políticas de saúde 
(RedeSaúde, 2003); o documento  “Ferramenta para ação política das mulheres” resultado do Seminário 
Nacional “Implementando os Marcos de Saúde Integral e Direitos Sexuais e Reprodutivos das Mulheres” (Negrão, 2008). 
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Para Castilhos (idem), é preciso ocupar estes espaços, uma vez que as 
feministas estiveram ausentes dos Conselhos Municipais de Saúde, na maior parte do 
tempo, desde sua constituição. Para ela,  

o maior problema é não aparecermos [as mulheres e as feministas] nos 
discursos dos Conselhos Municipais de Saúde. Não se fala e não se ocupa 
com a saúde da mulher. De vez em quando, vê-se o aumento de leitos das 
maternidades, campanhas de aleitamento materno, de prevenção do câncer 
uterino e de redução das cesáreas etc., mas como iniciativas pontuais e 
muito incipientes (Ibidem, p.48).     
 

O trabalho de Costa (2009) também observa esta mesma ausência. Segundo 
informações coletadas pela autora, por meio do Sistema Nacional de Informações 
sobre Conselhos e Conselheiros de Saúde – participanetSUS – em 2007, das 276.542 
entidades representantes dos usuários nos Conselhos Municipais de Saúde do Brasil, 
apenas 0,06% são de movimentos sociais de mulheres92. 

Apesar das investidas feministas, os conselhos ainda não se configuram como 
campo de atuação das entidades que trabalham com a temática da saúde feminina. É 
importante conhecer este histórico das relações estabelecidas entre os movimentos e 
os conselhos, para melhor entender a porosidade dos CMSs estudados em relação às 
mulheres e a seus interesses, os quais querem ser estabelecidos nos conselhos pelas 
organizações feministas.  

 

92  Costa (2009) identifica 623 entidades presentes nos conselhos que tratam do tema da saúde feminina, as 
quais representam 0,23% do total das associações representantes dos usuários. Porém, apenas 26,48% destas 
entidades de mulheres são movimentos sociais, enquanto 54,57% são de clubes de mães, 8,19% são sindicatos 
e o restante representa outras modalidades.   
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3. Relações de gênero na dinâmica participativa dos conselhos  

Esta seção apresenta os resultados empíricos da pesquisa sob a luz das 
discussões apresentadas anteriormente neste artigo. A partir de um conjunto de dados 
coletados no âmbito da pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no 
Brasil”, o trabalho discute os potenciais inclusivos dos Conselhos Municipais de Saúde 
em relação à participação das mulheres, ao analisar a dinâmica participativa dos 
conselhos a partir de diversas relações de gênero que se configuram nestas esferas. O 
objetivo é entender em que medida os conselhos estudados respondem às 
reivindicações dos movimentos de mulheres e feministas em torno da inclusão das 
mulheres e das discussões empenhadas pelas entidades que tratam da temática da 
saúde feminina e que demandam espaço nas instâncias de controle social.  

Para atingir os objetivos propostos, esta parte do artigo expõe os resultados de 
um estudo do conteúdo das atas produzidas pelos treze conselhos pesquisados, entre 
os anos de 2003 e 2007; e uma análise documental de suas leis de criação e alteração e 
seus Regimentos Internos93. Os documentos analisados são dos CMSs de Anápolis-
GO, Belo Horizonte-MG, Belém-PA, Blumenau-SC, Brasília-DF, Campinas-SP, 
Florianópolis-SC, Juiz de Fora-MG, Montes Claros-MG, Porto Alegre-RG, Rio de 
Janeiro-RJ, Salvador-BA, São Paulo-SP.  

A análise empenhada sobre as atas é baseada em uma leitura qualitativa, 
através da qual se identifica e quantifica as atrizes e atores que falam durante as 
reuniões. Como suporte analítico dos resultados das atas, este artigo utiliza as 
informações, contidas nas Leis de Criação e Alteração e Regimento Interno dos 
conselhos, sobre as regras de definição da composição dos conselhos. Assim como, 
são utilizadas informações disponibilizadas pelos conselhos sobre o sexo e segmento94 
dos conselheiros em exercício no período pesquisado95.  

Os dados que serão apresentados a seguir tratam da análise da dinâmica das 
reuniões dos conselhos pesquisados, a qual busca identificar as especificidades e 
semelhanças entre os conselhos quando se trata da participação das mulheres e dos 

 

93 No caso dos regimentos internos, foi analisada a documentação de quarenta e nove (49) municípios 
espalhados pelas cinco regiões do país por Faria e Ribeiro (2010, neste volume), dentre os quais estão os trezes 
conselhos estudados aqui.   
94 Estas informações foram coletadas através das Portarias, lista de presença ou lista de composição dos 
conselhos com os nomes dos conselheiros eleitos.  
95 Ver mais informações sobre a metodologia no apêndice X 
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homens. O interesse aqui é descobrir se nos CMSs, assim como em outros modelos 
participativos, existem lugares reservados para a participação feminina e a masculina, 
observando aqueles que compõem os CMSs, os que conseguem se expressar durante 
as reuniões e os que ocupam os espaços de poder nos conselhos. 

 O objeto de estudo deste artigo, os Conselhos Municipais de Saúde, faz parte 
da concretização de artigos da Constituição Federal que prevêem a participação da 
sociedade civil na gestão e no controle das políticas sociais96. Os CMSs representam 
uma das mais importantes destas inovações institucionais previstas, pois são 
considerados um embrião do formato de conselhos municipais brasileiros, ocupando 
uma posição central no processo de ampliação da participação no Brasil. Hoje, os 
CMSs estão presentes em todos os municípios brasileiros, o que confere a estes 
destaque no cenário político nacional, ao passo que estes conselhos têm como função 
o controle e a fiscalização sobre os recursos97.  

Discutir os conselhos municipais de saúde tem bastante relevância quando se 
deseja avaliar seus potenciais inclusivos, dado que os conselhos foram criados a partir 
desta perspectiva. Para Tatagiba (2002) e Cunha (2006, 2007), os conselhos são 
espaços institucionais inovadores por possibilitarem a participação de novos atores, 
por proporem uma composição plural e inclusiva e a abertura para novas temáticas. 
Desta forma, abordar os CMSs a partir de um olhar preocupado com as relações de 
gênero e com a inclusão das mulheres e de seus interesses, trata-se de uma questão 
necessária para a discussão em torno do aprofundamento democrático, pois as 
mulheres estiveram localizadas tradicionalmente fora dos espaços de decisão política.  

É importante conhecer os participantes dos conselhos, para que se possa 
entender os potenciais dos CMSs abrangerem um número diverso de temáticas, na 
medida em que se espera que os conselheiros e conselheiras representem as 
“demandas de segmentos da sociedade, temas e interesses mal ou sub-representados 
nos circuitos tradicionais da representação política” (Lavalle et ali, 2006, p90). A 
representação ou sub-representação dos temas nos conselhos dependerá das 
“afinidades temáticas” (Avritzer, 2007b) e “perspectivas sociais” (Young, 2006) 

 

96  Para as políticas de saúde, o art.198, III previa a “participação da comunidade”; na assistência social, o art. 
204, II fala em “participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e controle das ações em todos os níveis”; na educação, o art. 206, VI menciona a “gestão democrática 
do ensino público” (art. 206, VI). 
97 De acordo com a Lei n.° 8.080/90, atr.33, que regula e dá providências sobre os serviços de saúde, “os 
recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), serão depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob fiscalização do Conselho de Saúde”. 
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vivenciadas pelos participantes dos conselhos. Cada indivíduo compartilha com seus 
grupos de representados “perspectivas sociais”, as quais acrescentam ao debate 
público visões diferenciadas. Cada ator localizado em uma posição ou grupo social 
vivenciou experiências específicas e desenvolveu pontos de vista particulares, modos 
de olhar que são pontos de partidas nas interações, comunicações e discussões (Idem).   

Para atingir os objetivos de se conhecer os participantes dos CMSs estudados, 
esta seção apresenta informações sobre quem são os conselheiros e conselheiras, 
sobre os participantes que conseguem falar nas reuniões e ocupar a presidência. Da 
mesma maneira, esta parte do artigo conta com uma análise do desenho institucional 
dos conselhos, a qual oferece informações sobre como estes se estruturam em relação 
às organizações feministas e de mulheres, as quais têm pleiteado vagas e reivindicado a 
tematização da saúde feminina nestes espaços.  

Quem participa e Quem fala: Presença X Capacidade de 
Vocalização 

Os primeiros dados trabalhados na Tabela 1 trazem informações sobre o sexo 
dos conselheiros selecionados para o exercício dos mandatos durante os anos de 
análise das atas, assim como se apresenta os números de vocalizações dos 
participantes do sexo feminino e masculino registradas nas atas analisadas.  

A tabela indica que existe uma tendência que aponta para a paridade numérica 
entre os participantes de ambos os sexos, apesar das mulheres constituírem a minoria 
dos conselheiros, com a exceção do conselho de São Paulo. Esta tendência paritária é 
mais forte em Brasília, Salvador e Belo Horizonte. Em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, 
Campinas, Porto Alegre e São Paulo a desigualdade numérica entre homens e 
mulheres é pouco acentuada. Já em Blumenau e Montes Claros, a paridade não é 
notada. Nestes dois conselhos, os homens representam a maioria expressiva dos 
conselheiros em exercício.   

Outra informação importante contida na Tabela 1, através do conteúdo das 
atas, trata da capacidade de vocalização dos participantes dos conselhos. Esta 
capacidade é medida de acordo com o número de vezes que as suas falas foram 
registradas nas atas. A Tabela 1 demonstra que os conselhos seguem uma tendência 
geral de apresentar um registro maior de falas masculinas nas reuniões. Como um 
todo, as atas dos conselhos analisados apresentam nos seus registros 66% de falas de 
participantes do sexo masculino e 34% do sexo feminino. A disparidade entre a 
quantidade de falas de mulheres e homens nos registros das atas oscila, de forma 
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significativa, entre os conselhos. O CMS de Anápolis (GO) é o conselho que 
apresenta uma maior desigualdade. Das falas registradas nas atas, apenas 16% são de 
mulheres e 84% são falas de homens participantes das reuniões. Em contraste, o caso 
do CMS de Porto Alegre está próximo da paridade numérica entre as vocalizações de 
homens e mulheres, os quais têm suas falas registradas nas atas, respectivamente, 51% 
e 49% das vezes.  

Neste ponto é interessante contrapor a capacidade de vocalização com a 
presença. A tabela demonstra que, com a exceção de Salvador e Porto Alegre, o 
número de vezes que as mulheres falam é menor do que a proporção de conselheiras 
que compõe o conselho. Porém, em alguns casos, essa diferença numérica é baixa, 
como é o caso de Montes Claros e Campinas. Já em Blumenau, Juiz de Fora e Belo 
Horizonte a diferença é bastante acentuada.  

Tabela 1 – Vocalizações e composição de acordo com o sexo (%)98 

 
 

Conselhos pesquisados 

Composição  Conselheiros em exercício Vocalização dos participantes 

Mulheres Homens NI Total Mulheres Homens Total 

% % % N % % N 

 
 
 
 
 

Capitais 

Belém - - -  20 33 67 1326 

Belo Horizonte 52 48 0  36 38 62 3857 

Brasília 50 50 0  10 43 57 940 

Florianópolis - - -  26 23 77 1327 

Porto Alegre 45 52 3  52 49 51 4483 

Rio de Janeiro 43 52 5  34 31 69 3016 

São Paulo 56 41 3  32 47 53 2470 

Salvador 48 52 0  16 48 52 1534 

 
 

Cidades 
 de  

Médio  
Porte 

Anápolis - - -  24 16 84 353 

Blumenau 35 64 1  36 19 81 1599 

Campinas  46 54 0  34 41 59 1653 

Juiz de Fora  43 56 1  48 21 79 1427 

Montes Claros  33 63 1  24 28 72 1300 

 Total - - - - - - 25285 

 Total- peso igual 43 56 1   34 66 - 

  Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 

 

98 Infelizmente, o trabalho não conta com informações sobre a composição, de acordo com o sexo, dos 
conselhos de Anápolis, Belém e Florianópolis.  
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Outra informação importante trata da composição dos conselhos de acordo 
com o sexo e com o segmento que cada conselheiro representa. Seguindo a lógica da 
participação compartilhada entre o Estado e a sociedade civil, os conselhos municipais 
de saúde são compostos por representantes do governo e por representantes da 
sociedade civil organizados em três categorias: os usuários, os trabalhadores e os 
prestadores de serviços. Apoiados no princípio de inclusão dos diretamente atingidos 
pelas decisões tomadas, os CMSs estimulam a participação dos usuários, ao atribuírem 
a estes cinqüenta por cento das cadeiras, dividindo o restante entre o governo, 
prestadores e trabalhadores. Desta forma, os conselhos de saúde dão mais peso para a 
participação de membros da sociedade civil, diferentemente dos Conselhos 
Municipais de Assistência Social e dos Diretos da Criança e do Adolescente, os quais 
reservam 50% dos seus assentos para os representantes do governo (Farias e Ribeiro, 
neste volume, 2010). 

 É interessante observar que, de um modo geral, a maioria dos conselheiros e 
conselheiras é de representantes do segmento dos usuários, o que corresponde a 
própria organização dos conselhos que atribuem a este segmento metade das vagas. 
Pode se dizer que esta tendência é levemente mais acentuada para os homens. Porém, 
as mulheres também seguem tal convergência, com a exceção de Campinas e Brasília. 
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Tabela 2 – Conselheiros em exercício de acordo com sexo e segmento (%)99 

  
Conselhos Pesquisados 

Mulheres  Homens 

 U T P G U T P G 

 
 
 

Capitais 

Belém - - - - - - - - 

Belo Horizonte 47 31 8 14 55 21 15 9 

Brasília 33 22 11 33 56 22 11 11 

Florianópolis - - - - - - - - 

Porto Alegre 68 16 0 16 59 18 5 18 

Rio de Janeiro 42 35 0 23 55 16 16 13 

São Paulo 68 26 0 5 57 21 0 21 

 Salvador 60  20  10  10 36  32  9 23 

Cidades 
de 

Porte 
Médio 

Anápolis - - - - - - - - 

Blumenau 41 23 15 22 55 13 18 14 

Campinas  33 35 15 17 60 4 30 7 

Juiz de Fora  43 19 16 22 47 18 14 20 

Montes Claros  50 38 0 13 40 20 20 20 

 Total – peso igual 47 27 7 18 54 17 14 15 

 Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009.  
 

As atas estudadas também identificam os participantes dos conselhos que 
mais têm suas vocalizações registradas nas atas, de acordo com o segmento que estes 
representam. A análise desenvolvida pelo PRODEP aponta que, em geral, as atas dos 
conselhos municipais de saúde apresentam um maior número de falas de participantes 
do segmento dos usuários, o que corresponde, na maioria dos casos, ao número de 
cadeiras (50%) correspondente a este segmento. Segundo Almeida (2009), a 
participação dos usuários é mais acentuada nas capitais do que nas cidades de médio 
porte, com a exceção de Brasília, Salvador e Juiz de Fora.  

Apesar da tendência geral dos conselhos apresentarem um maior registro de 
falas de conselheiros do segmento usuário nas atas, é perceptível uma diferença nos 
números quando reorganizados pelo sexo. Nas capitais, os homens seguem a mesma 
tendência geral percebida por Almeida. Em algumas cidades o número de falas 
masculinas do segmento dos usuários supera a proporção deste segmento prevista nas 
regras dos conselhos (50%), como é o caso de Florianópolis (54%), Porto Alegre 
(53%), Rio de Janeiro (51%) e São Paulo (60%). A única cidade em que a maior parte 

 

99 Nesta tabelas, as letras U, T, P e G correspondem aos quatro segmentos representados pelos conselheiros 
em exercício. São eles, respectivamente, o segmento dos Usuários, dos Trabalhadores, dos Prestadores de 
serviço e do Governo.  
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das falas masculinas não é dos usuários é Salvador, onde o número é bastante baixo 
(16%).  

No caso das cidades de médio porte, os dados apontam que as falas dos 
homens usuários registradas nas atas dos conselhos das cidades de porte médio 
seguem o padrão das capitais de concentração no número de falas de usuários. Este é 
o caso de Blumenau (44%), Campinas (50%) e Juiz de Fora (54%).  Já o baixo registro 
de falas de homens usuários em Anápolis (14%) segue o padrão do conselho como 
um todo que confere pouco espaço para este segmento (18%).  

 Tabela 3 - Vocalizações de participantes do Sexo Masculino (%)100 

 
 Conselhos Pesquisados 

Atores externos  Conselheiros em exercício  

G SC  NI G NI P T U CO MD 

 
 
 
 
 

Capitais 

Belém 0 1 0 13 1 0 36 46 0 0 

Belo Horizonte 9 3 4 5 25 0 13 40 0 0 

Brasília 7 2 1 33 0 8 4 42 3 0 

Florianópolis 8 0 1 21 5 1 8 54 1 0 

Porto Alegre 15 5 9 9 1 4 3 53 0 0 

Rio de Janeiro 7 2 5 12 10 1 11 51 0 1 

Salvador 6 2 1 13 8 27 27 16 0 0 

São Paulo 3 4 0 13 1 2 11 60 5 0 

 
 

Cidades de porte médio 

Anápolis 6 3 2 35 0 12 27 14 1 0 

Blumenau 19 1 3 18 1 3 11 44 0 0 

Campinas  9 9 2 16 0 8 4 50 1 0 

Juiz de Fora 3 1 4 14 2 3 19 54 0 0 

Montes Claros  11 2 3 21 3 7 25 29 0 0 

Total-peso igual 8 3 3 17 4 6 15 43 1 0 

 Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 

 

100  Nesta tabela as siglas G, SC e NI, as que identificam os participantes não conselheiros, os atores externos, 
identificam, respectivamente, os representantes do Governo, da Sociedade Civil e os que não têm o segmento 
identificado.  As siglas G, P, T, U, NI, as que correspondem aos conselheiros em exercício, identificam os 
conselheiros representantes do Governo, dos Prestadores de serviço, dos Trabalhadores, dos Usuários e os 
conselheiros que não têm o segmento identificado. As demais siglas, CO e MD, representam os conselheiros 
que falam em nome das Comissões de Trabalho (CO) e em nome da Mesa Diretora (MD). 
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De acordo com a Tabela 4, nas capitais, as falas das usuárias não 
acompanham o mesmo padrão das falas masculinas. As falas femininas do segmento 
dos usuários têm mais peso em Belém (43%), Porto Alegre (40%) e, menos 
acentuadamente, em São Paulo (33%). Por outro lado, o registro de falas das usuárias 
é bastante baixo em Florianópolis (9%), Brasília (10%), Salvador (12%), Belo 
Horizonte (16%) e, de forma menos marcante, Rio de Janeiro (23%). É interessante 
observar estes números em contraposição com o alto número, organizado na Tabela 
3, de vocalizações masculinas deste segmento registradas nas atas destas cidades, com 
a exceção de Salvador.  

Diferentemente do caso dos homens, que apresentam uma concentração 
expressiva de falas de conselheiros usuários, as falas das mulheres registradas são mais 
distribuídas entre os segmentos representados. Proporcionalmente, existe uma 
quantidade maior de falas de mulheres, do que de homens, pertencentes aos 
segmentos dos trabalhadores e do governo.  

A Tabela 4 apresenta uma maior concentração de fala feminina de 
conselheiras ou profissionais que representam o governo. Entende-se aqui que as falas 
dos representantes do governo correspondem ao resultado da soma do número de 
falas registradas nas atas dos conselheiros do segmento “Governo” mais “atores 
externos do governo”. As cidades que conferem um maior peso para as falas das 
representantes do governo são: Salvador (56%), Florianópolis (53%), Brasília (44%). 
Nestas cidades, com a exceção de Brasília, a vocalização masculina não segue e nem se 
aproxima deste padrão.  

Nas cidades de médio porte, a proporção de falas registradas de usuárias é 
baixa, especialmente em Campinas (13%) e Blumenau (17%), apesar de se manter alta 
em Juiz de Fora (56%) e em Anápolis (46%), onde há um equilíbrio com o número de 
falas de representantes do governo (40%). Como em Anápolis, o alto número de 
vocalizações de representantes do governo é perceptível em Campinas (55%), Montes 
Claros (50%) e Blumenau (36%).  

Quando se trata da capacidade de vocalização dos representantes do 
segmento dos trabalhadores, nas capitais, as mulheres apresentam uma maior 
proporcionalidade de falas, com a exceção de Belém e Salvador. Em contraposição 
com as capitais, é apenas nas atas de Blumenau que se encontra um número 
expressivo de falas de mulheres do segmento trabalhador (26%). 
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Tabela 4 - Vocalizações de participantes do Sexo Feminino (%)101 

Conselhos pesquisados 
Atores externos  Conselheiros em exercício  

G SC  NI G NI P T U CO MD 

 
 
 
 

Capitais 

Belém 2 1 0 29 0 0 21 43 2 0 

Belo Horizonte 11 2 8 13 20 1 29 16 1 0 

Brasília 23 0 3 21 0 0 25 10 16 0 

Florianópolis 34 2 2 19 15 1 18 9 0 0 

Porto Alegre 13 10 9 9 1 2 11 40 4 0 

Rio de Janeiro 11 5 4 4 17 1 33 23 1 1 

Salvador 25 2 5 31 6 12 8 12 0 0 

São Paulo 10 3 2 8 4 0 29 33 11 0 

Cidades de porte médio 

Anápolis 40 4 0 0 2 7 2 46 0 0 

Blumenau 21 6 10 15 1 6 26 17 0 0 

Campinas  37 7 9 18 1 3 8 13 2 0 

Juiz de Fora 2 3 2 9 4 16 8 56 0 0 

Montes Claros  37 3 7 13 2 0 11 27 0 0 

Total-peso igual 20 4 5 15 6 4 18 27 3 0 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 
 

As informações apresentadas acima apontam questões importantes sobre a 
capacidade de vocalização feminina e masculina. A Tabela 1 apresentou uma 
tendência geral das atas dos conselhos terem um maior registro de falas masculinas, 
apesar da composição estar próxima da paridade. Já as tabelas seguintes trazem 
informações sobre um padrão de vocalização feminina bastante distinta da masculina, 
levantando questões sobre a capacidade de vocalização das mulheres, em especial, das 
conselheiras e, mais especificamente, das usuárias.  

 

101 Nesta tabela as siglas G, SC e NI, as que identificam os participantes não conselheiros, os atores externos, 
identificam, respectivamente, os representantes do Governo, da Sociedade Civil e os que não têm o segmento 
identificado.  As siglas G, P, T, U, NI, as que correspondem aos conselheiros em exercício, identificam os  
conselheiros representantes do Governo, dos Prestadores de serviço, dos Trabalhadores, dos Usuários e os 
conselheiros que não têm o segmento identificado. As demais siglas, CO e MD, representam os conselheiros 
que falam em nome das Comissões de Trabalho (CO) e em nome da Mesa Diretora (MD). 
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Se por um lado os conselheiros do sexo masculino, em especial os usuários, 
possuem um número alto de registro de falas, por outro, as conselheiras – sejam 
usuárias ou representantes dos outros três segmentos – possuem uma menor 
capacidade de se expressarem em relação às funcionarias representantes do governo 
que participam das reuniões do conselho como “atores externos”102.  

É importante ressaltar que além das mulheres não serem a maioria dos 
falantes, nos conselhos onde número de falas femininas está próximo ao dos homens 
– como é o caso de Salvador, Campinas, Belo Horizonte e Brasília – as mulheres que 
têm acesso a voz nestes conselhos não são as conselheiras usuárias. Em Belo 
Horizonte são as representantes do segmento dos trabalhadores que têm mais voz, 
nas demais cidades, são as representantes do governo que mais têm falas registradas 
em atas.  

As mulheres falantes representam, em sua maioria, falas de grupos ligados ao 
governo ou de profissionais. Essas mulheres que têm espaço nos conselhos não são a 
maioria feminina atingida pelas políticas, as usuárias. Ou seja, quando se trata da 
participação feminina, os conselhos não correspondem às expectativas da sua criação 
de dar voz aos diretamente atingidos pelas políticas e que, historicamente, estiveram 
distantes dos processos de tomada de decisão.  

Esse fato pode levantar a hipótese de que as mulheres que conseguem se 
expressar nos conselhos estão revestidas de características que se sobrepõem ao sexo. 
Estas mulheres representantes do governo, que vão ao conselho apresentar os 
projetos ou os relatórios do governo, são, em sua maioria, profissionais da saúde. 
Desta forma, estas mulheres assumem a autoridade de representante do governo, 
assim como a de “doutora”, detentora do saber científico da saúde. Esta autoridade 
oferece condições diferentes para a fala e as usuárias, desprovidas de tais 
características, não possuem tais condicionantes. 

 

102 De acordo com a Tabela 4, esse é o caso de Anápolis (40%), Campinas (37%), Montes 

Claros (37%), Florianópolis (34%) e, menos acentuadamente, Salvador (25%) e Brasília 

(23%). 
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Quem ocupa os espaços de poder e decisão. 

Para se entender as relações de gênero presentes nos Conselhos Municipais de 
Saúde, também é preciso conhecer quem são as pessoas que ocupam as posições de 
destaque e que possuem poderes diferenciados em relação aos conselheiros comuns. 
Os conselheiros que participam da estruturas organizacionais do conselho – como a 
Presidência; a Mesa Diretora; Comissões Temáticas – possuem determinadas 
prerrogativas.  

A presidência é um dos cargos mais importantes dos conselhos. Quem exerce 
o papel de presidente tem função ativa na definição dos assuntos que serão discutidos 
nas reuniões (Tatagiba, 2002), ao passo que “cabe à presidência a condução dos 
trabalhos do conselho, o que lhe dá capacidade de imprimir seu próprio ritmo ao 
processo deliberativo” (Cunha, 2009, p264). Além do seu poder de agenda, o 
presidente, em diversos casos, possui a prerrogativa de desempatar os conflitos e de 
decidir determinadas questões ad referendum nos conselhos (Faria e Ribeiro, 2010, neste 
volume).   

A tabela 5 traz informações contidas nas atas sobre os conselheiros que 
ocuparam a presidência de acordo com o sexo. De forma geral, os homens são a 
maioria dos presidentes nos conselhos. Apenas em Salvador e São Paulo as mulheres 
são presidente durante a maior parte do período estudado. Em Belo Horizonte e 
Campinas, Porto Alegre e Rio de Janeiro, as mulheres chegam a assumir a presidência 
por um tempo inferir ao dos homens. 

A tabela também informa o segmento dos presidentes. Os dados apontam 
um rodízio dos segmentos que ocupam a presidência. A rotatividade presente na 
tabela caminha na mesma direção da mudança das regras que, anteriormente, atribuía 
ao secretário de saúde do município a presidência nata103. A mudança nesta regra 
mudou a dinâmica dos conselhos, abriu espaço para os outros segmentos, diminuindo 
“a preponderância do governo frente aos demais segmentos que participam dos 
Conselhos” (Faria, 2007, p.119). 

É interessante observar que dos seis conselhos em que as mulheres 
assumiram a presidência, em três, as mulheres são representantes do governo 
(Campinas, Salvador, São Paulo). Em Belo Horizonte e Porto Alegre, a presidente é 

 

103 Para ver mais informações sobre o cargo da presidência, ver Faria e Ribeiro (2010, neste volume).  
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do segmento trabalhador. No Rio de Janeiro, ocorre o único caso de presidente 
mulher representante do segmento usuário, porém, é neste conselho que a mulher 
ocupa a presidência por um tempo bastante curto em relação aos homens.  

O fato da presidência dos conselhos, em geral, ser ocupada pelos homens em 
um maior intervalo de tempo, possibilita variação mais expressiva entre os segmentos 
que ocupam este cargo. De qualquer maneira, os homens representantes do governo 
são os que mais ocupam a presidência, seguidos dos representantes dos usuários e dos 
trabalhadores. 

Tabela 5 - Quem ocupa a Presidência104 

Conselho Sexo Segmento 

 
 
 
 
 
 

Capitais 

Belém Masculino Trabalhador/Usuário 

 
Belo Horizonte 

Masculino Trabalhador/Usuário+ 

Feminino (34%) Trabalhador 

Brasília Masculino Governo 

Florianópolis Masculino Governo+/Usuário 

 
Porto Alegre 

Masculino  Usuário 

Feminino (25%) Trabalhador 

 
Rio de Janeiro 

Masculino 5/6 Governo 

Feminino (19%) Usuário 

 
Salvador 

Masculino Trabalhador/Prestador/Governo- 

Feminino (60%) Governo 

 
São Paulo 

Masculino Governo 

Feminino (70%) Governo 

 
 

Cidades de porte médio 

Anápolis Masculino Governo 

Blumenau Masculino Governo/Trabalhador/Usuário+ 

 
Campinas  

Masculino+ Governo/Usuário+ 

Feminino (41%) Governo 

Juiz de Fora  Masculino Usuário/Trabalhador+ 

Montes Claros  Masculino Governo 

 Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 

 

104  Nesta tabela, as proporções fazem referência ao tempo que cada representante do sexo feminino ocupou a 
presidência.   
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Ocupar a presidência é fundamental, não apenas pelos poderes que este cargo 
concentra. Para as mulheres, ser presidente significa possuir um poder de vocalização 
mais acentuado do que as demais conselheiras que representam os mesmos 
segmentos. Por exemplo, em Salvador, Campinas e São Paulo, as falas das presidentes 
correspondem a uma alta porcentagem das vocalizações das mulheres do segmento 
governo, respectivamente, 72%, 67% e 62%. Em Porto Alegre e Belo Horizonte, das 
vocalizações das representantes dos trabalhadores, 38% e 20% correspondem, 
respectivamente, às falas das presidentes. Ou seja, este cargo oferece às mulheres mais 
oportunidades de fala dentro dos conselhos105.  

O fato das mulheres não ocuparem os espaços de poder, assim como os 
homens, é percebido por uma conselheira representante do segmento dos usuários de 
Juiz de Fora. A conselheira questiona a ausência das mulheres na mesa diretora do 
conselho.  

Eu só quero em relação à Mesa Diretora é o meu protesto porque eu falei 
a mais de mês que deveria ter uma mulher compondo a Mesa Diretora, 
pois parecem que vocês não nasceram de uma mulher e que para vocês 
dizerem que, então esse é o meu protesto com relação à chapa da Mesa 
Diretora, pois vocês não sabem articular. Vocês esquecem que nós somos 
maioria e não fomos convidadas. Disseram que me convidaram e é 
mentira, pois nem na cidade eu estava porque se eu fosse convidada estaria 
sim fazendo parte da Mesa Diretora. Então, fica esse meu protesto. 
(Trecho da ata da reunião ordinária do dia 22.06.05 do Conselho 
Municipal de Saúde de Juiz de Fora) 
 

Não é banal a reivindicação da conselheira. A mesa diretora ocupa um espaço 
importante nos conselhos. Esta tem como função o trabalho de ordenar o 
funcionamento do conselho em conjunto com a presidência e com a secretaria 
executiva. As atribuições, em geral, são: coordenar as reuniões plenárias; convocar as 
reuniões extraordinárias; organizar a pauta e registrar as reuniões; executar e 
encaminhar as decisões tomadas nas reuniões; entre outras.  

É interessante observar que a fala da conselheira imprime a percepção de que 
as atuações femininas e masculinas são diferentes. É pertinente esta reivindicação, ao 

 

105  Esta alta capacidade de vocalização do cargo está, é claro, diretamente relacionada com as prerrogativas que 
a presidência possui em relação à condução dos trabalhos do conselho, em especial, a coordenação das 
reuniões. Porém, é interessante observar que este cargo oferece mais oportunidade de falas às mulheres que, de 
um modo geral, têm um número menor de falas registradas em atas.  
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passo que se entende que mulheres e homens ocupam papéis sociais diversificados. 
Desse modo, cada um vivenciou experiências específicas e desenvolveu pontos de 
vista particulares, oferecendo ao conselho e aos seus debates pontos de vista distintos. 
Nas palavras de Young (2006), a fala da conselheira sugere que homens e mulheres 
possuem “perspectivas sociais” específicas (Young, 2006), as quais trazem como 
bagagem modos de olhar que são pontos de partida nas interações, comunicações e 
discussões políticas.  

Normas dos conselhos: Delimitação de entidades 
representantes dos usuários e definição de comissões de 
trabalho.  

O desenho institucional dos conselhos também possue informações 
importantes sobre as relações de gênero existententes nestes espaços, dado que os 
desenhos não são neutros e, por isto, influenciam, de forma direta, nas formas de 
participação. O formato institucional define, por exemplo, quem pode participar, 
como são selecionados, quais temas devem ser discutidos e deliberados106. Desta 
forma, a prática participativa é atingida pelo desenho que, no limite, determina a 
quantidade e perfis dos participantes, assim como a formação destes e, por 
conseguinte, a qualidade dos debates.  

A análise empenhada sobre as leis e os Regimentos permite identificar que a 
maioria dos conselhos de saúde pesquisados reserva os assentos destinados aos 
usuários para determinados tipos ou categorias de entidade que trabalha com o tema 
da saúde107, ou já deixa definida a instituição específica. Dos quarenta e nove (49) 
conselhos analisados por esta pesquisa, quarenta e um (41) já definem os tipos de 
entidades que poderão pleitear uma vaga no CMS. Dentre estes, apenas dez (10) 
conselhos prevêem um assento para organizações que discutem a Saúde da Mulher ou 
os direitos delas, dois (2) definem duas vagas para serem preenchidas por entidades 
que defendam os direitos das “crianças, adolescentes, mulheres e idosos” e um (1) 
delimita uma vaga para entidades que representem mulheres, crianças e adolescentes.  

 

106 Para entender as capacidades do desenho institucional, ver Fung (2004) e Faria e Ribeiro (2010, neste 
volume). 
107 Entende-se aqui categoria como o caráter da organização e sua temática de envolvimento. Por exemplo, 
quando o Regimento Interno ou Lei de Criação ou alteração define no capítulo destinado a organização da 
composição do conselho que uma das vagas é destinada para “Associações de Portadores de Deficiências e 
Patologias Crônicas” ou para “entidades de Aposentados”, considera-se que a categoria está definida. 
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Dentre os conselhos que têm atas analisadas aqui, vale destacar que Anápolis, 
Blumenau, Montes Claros e São Paulo reservam uma vaga para entidades específicas. 
São elas, respectivamente: “Núcleo de Mulheres Bandeirantes”, “Rede Feminina de 
Combate ao Câncer”, “Conselho de Defesa dos Diretos da Mulher” do município e 
“Associação de Defesa dos Interesses das Mulheres”. Belo Horizonte deixa uma vaga 
aberta para quaisquer movimentos de mulheres da cidade. Já Juiz de Fora atribui duas 
vagas para serem preenchidas por “representantes das Instituições organizadas sob 
interesses das crianças, adolescentes, mulheres e idosos”108. 

Tabela 6 - Cadeiras no CMS para entidades de mulheres 

Conselhos Pesquisados Prevê Entidade/Categoria 

 
 
 
 
 

Capitais 

Belém  Não - 

Belo Horizonte Sim Movimentos de Mulheres 

Brasília  Não - 

Florianópolis  Não - 

Porto Alegre  Não - 

Rio de Janeiro Não - 

Salvador  Não - 

São Paulo Sim “Associação de Defesa dos Interesses das Mulheres” 

 
 

Cidades de 
porte médio 

Anápolis  Sim “Núcleo de Mulheres Bandeirantes”,  

Blumenau  Sim “Rede Feminina de Combate ao Câncer”  

Campinas  Não - 

Juiz de Fora  Sim 
02 representantes das Instituições organizadas sob interesses das crianças, adolescentes, 

mulheres e idosos. 

Montes Claros Sim “Conselho de Defesa dos Diretos da Mulher” 

Fonte: Pesquisa “Democracia, desigualdade e políticas públicas no Brasil”, Prodep, 2009. 

  

 

108  Além dos seis conselhos estudados neste artigo, as cidades que também tem nas regras dos conselhos a 
delimitação de vagas para entidades de mulheres são: Poços de Caldas-MG; Sorocaba-SP; Paulista-SP, 
Maracanaú-CE; Recife-PE; Fortaleza – CE; e Petrolina-PE. Em Petrolina, assim como em Juiz de Fora, 
delimita as duas vagas para os representantes dos idosos, mulheres, crianças e adolescentes. Em Fortaleza, há 
uma vaga para entidades representantes das mulheres e das crianças e adolescentes. 
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 A ausência dos movimentos sociais de mulheres é uma constante em todos 
os conselhos municipais de saúde do Brasil (Costa, 2009). É possível supor que este 
baixo percentual está diretamente relacionado com as informações coletadas por este 
trabalho sobre as regras que delimitam as entidades que podem pleitear vagas nos 
conselhos, dentre as quais, a menor parte é de organizações de mulheres e feministas 
que discutem a temática.  

 Neste ponto, é importante questionar o fenômeno da delimitação das 
categorias de entidades e o fato das organizações de mulheres não ocuparem os 
conselhos de forma expressiva, a partir da discussão empenhada sobre a função de 
representante que os grupos exercem nestes espaços.  

 Diversos autores e autoras têm debatido o fenômeno da representação 
ocorrido no interior dos conselhos. De forma resumida, estes argumentam que a 
legitimidade da representação nestes espaços não advém das eleições e sim do caráter 
das organizações. Para Luchmann (2007), as entidades que ocupam os conselhos 
gestores e de políticas têm sua legitimidade ancorada na “expertise e qualificação” das 
mesmas. Do mesmo modo, Avritzer (2007b) argumenta que as organizações que 
participam dos conselhos são as que possuem afinidade com a temática. Para o autor, 
as “organizações criadas por atores da sociedade civil e que lidam por muito tempo 
com um problema na área de políticas sociais tendem a assumir a função de 
representantes da sociedade civil nos conselhos ou em outros organismos 
encarregados das políticas públicas” (Ibidem, p.457). 

 Apesar dos movimentos de mulheres e feministas se organizarem em torno 
desta temática e fazerem parte dos grupos engajados e qualificados, não se pode negar 
que os conselhos foram eleitos como arena de atuação de forma tardia. Como 
expresso neste artigo, é nesta atual década que as mulheres organizadas escolheram os 
conselhos como espaço estratégico para o exercício do controle social sobre as 
políticas de saúde. Além disso, é importante lembrar que as organizações de mulheres 
e feministas sempre vivenciaram problemas organizacionais e internos quando se 
tratava da ocupação dos espaços institucionalizados e ligados ao Estado. Por outro 
lado, não se pode deixar de reconhecer a força das regras que delimitam os tipos de 
associações que podem pleitear vaga, as quais dão legitimidade para determinadas 
ramificações temáticas da área da saúde.  

 O estudo empenhado sobre as normas neste artigo, também oferece 
informações sobre a estrutura organizacional dos conselhos. Estes, em sua maioria, 
são compostos pela Presidência, Mesa diretora, Secretaria Executiva e Comissões ou 
Câmaras Temáticas ou de Trabalho. A análise realizada identificou que a maior parte 
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das leis e Regimentos dos conselhos previa a existência de Câmaras ou Comissões 
Temáticas ou de Trabalhos – grupos de conselheiros que, com o apoio técnico de 
funcionários da prefeitura, estudam e discutem de forma mais elaborada determinados 
assuntos da saúde que serão abordados nas reuniões. Dos 49 conselhos analisados, 41 
(83,7%) prevêem a existência desses grupos. Porém, nenhuma das comissões previstas 
tem como prerrogativa a tematização da saúde das mulheres.  

A ausência de câmaras para empenhar esta discussão implica na dificuldade 
dos conselhos em qualificar os debates em torno da saúde feminina, dado que as 
comissões têm como função capacitar os atores a tomarem suas decisões, ao alimentar 
os debates com informações sobre os assuntos em pauta nos conselhos (Faria e 
Ribeiro, 2010, neste volume). 

Esta deficiência dos conselhos em qualificar os debates em torno da saúde das 
mulheres é discutida por algumas conselheiras do conselho de Porto Alegre, o qual 
vivenciou polêmicas intensas em torno do tema da saúde feminina. Em 2006, uma 
representante dos usuários diz que “está na hora de se constituir no Conselho uma 
Comissão que trate da Saúde da Mulher”109, ao refletir sobre as discussões em torno 
do relatório de gestão do segundo semestre de 2006 apresentado pela prefeitura. O 
documento exposto discorria sobre problemas diversos das políticas de saúde voltadas 
para as mulheres, como o alto índice de mortalidade materna, alta proporção de 
partos por cesárias, ausência de remédios que estimulam a amamentação nas mães 
com problemas para amamentar, ausência de médicos especialistas e equipamentos, 
entre outros110. 

Outra conselheira, também representante dos usuários, compartilha da 
mesma posição ao afirmar que existe “uma lacuna em relação ao aspecto da Saúde da 
Mulher, que o Conselho não tem conseguido acompanhar”111, durante uma reunião 
de discussão de estratégias de combate a mortalidade feminina causada pelo câncer de 
mama. 

Até hoje não se foi criada uma câmara para a temática da saúde das mulheres. 
Porém, entre 2006 e 2007, para resolver um grande impasse112 vivenciado pelo 

 

109    Trecho da ata da reunião ordinária do dia 05.10.2006 do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. 
110  Informações disponíveis na ata da reunião ordinária do dia 28.09.2006 do Conselho Municipal de Saúde de 
Porto Alegre. 
111   Trecho da ata da reunião ordinária do dia 05.09.2007 do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. 
112  O grande impasse vivenciado estava relacionado à necessidade do conselho avaliar a continuidade, ou não, 
de um serviço oferecido às jovens da região da Restinga: o implante de anticoncepcionais intradérmicos. 
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conselho de Porto Alegre, foi criado um grupo de trabalho com apoio do Conselho 
Municipal da Mulher para oferecer subsídios aos argumentos e ao parecer do 
conselho.  

Em todos esses casos, as atas deixam claro que a dificuldade de resolução 
experimentada pelo conselho está diretamente relacionada com a ausência de pessoas 
qualificadas para fundamentar a discussão. A não existência de comissão temática ou 
de trabalho especializada na temática da saúde feminina acaba por não qualificar os 
debates e nem oferecer subsídios para as decisões requeridas, dado que as câmaras 
têm como função a capacitação dos seus Conselheiros e, assim, a qualificação dos 
debates e decisões.  A ausência das câmaras com essa especialidade gera dificuldades à 
participação dos atores nas discussões sobre a temática, especialmente, nas marcadas 
pelas assimetrias informacionais.  

O estudo empenhado sobre as regras ajuda a compreender como os 
conselhos respondem as reivindicações dos movimentos de mulheres, dado que o 
desenho institucional pode, ou não, “assegurar as condições de inclusão democrática 
de grupos marginalizados ou silenciosos politicamente, cuja voz nem sempre alcança 
ou tem influência nas ações do Estado”, assim como pode garantir, ou não, uma 
deliberação refinada, ao oferecer informações sobre determinados temas (Cunha, 
2009, p313). As duas informações observadas aqui indicam que o desenho 
institucional dos conselhos não tem preocupação direta com a inclusão das mulheres 
organizadas, pelo fato de não oferecer cadeiras específicas para elas; e nem com a 
qualificação dos debates em torno da saúde feminina, por não possuir comissões 
temáticas com esta função. 
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5. Considerações finais – apontamentos finais  

Este trabalho apresenta um cenário, no qual, movimentos de mulheres e 
feministas têm se organizado em torno da bandeira da saúde, desde a década de 1980. 
Estes grupos vêem reivindicando a ampliação dos serviços de saúde, da mesma forma 
que levantam a bandeira de que as mulheres precisavam ocupar os espaços de 
exercício do controle social sobre a saúde, para que o primeiro objetivo seja alcançado. 
Dentre esses lugares, estão os conselhos municipais de saúde, os quais foram criados 
baseados no seu potencial inclusivo. Esperava-se que estes espaços oferecessem aos 
desfavorecidos mais oportunidades de participar dos processos de tomada de decisão 
política.  

Apesar das reivindicações empenhadas, os conselhos municipais de saúde 
ainda não são o espaço consagrado de atuações das mulheres e dos movimentos 
organizados em torno da temática da saúde feminina.  Os dados abordados neste 
texto indicam que, de modo geral, as falas registradas nos conselhos são, em sua 
maioria, de homens, apesar da composição tender para a paridade numérica entre os 
sexos. Além disso, as mulheres que possuem maior capacidade de vocalização não são 
as usuárias, como é o caso dos homens. A maior parte das falas femininas é de 
representantes do governo, as quais estão revestidas de características diferenciadas 
das usuárias, como a autoridade do saber técnico da saúde e a própria autoridade do 
governo.  

Neste sentido, as mulheres, especialmente as usuárias, têm encontrado 
dificuldades para a própria atividade política, na medida em que se entende que o uso 
da fala é um “ato político” (Young, 2003), assim como a exposição pública das 
opiniões, idéias e demandas está diretamente relacionada com a possibilidade das 
atrizes e atores influenciarem o sistema político (Cortes, 2005).   

Não se trata aqui de desvalorizar as falas das mulheres representantes do 
governo. O objetivo aqui é discutir o fato das vocalizações femininas, as 
representantes do governo, estarem diretamente relacionadas com a apresentação de 
uma agenda específica. Estas acabam sendo os responsáveis pela apresentação de 
projetos e relatórios feitos ou pelos governos ou por instituições que trabalham com a 
saúde, o que representa, de certo modo, vozes “institucionalizadas”. É neste 
compasso que se espera que o segmento dos usuários apresente o outro lado da 
história, acrescentando ao debate as demandas dos diretamente atingidos pelas 
decisões tomadas.  
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Quando analisadas as posições de poder, como a presidência, percebe-se que 
nos CMSs, assim como em outros modelos participativos, existem lugares reservados 
para a participação feminina e a masculina. A maior parte dos presidentes é do sexo 
masculino, assim como as usuárias não conseguem ocupar a presidência, do mesmo 
modo que os homens representantes do mesmo segmento.  

O desenho institucional apresenta como os conselhos têm se estruturado. De 
um modo geral, os CMSs não têm como preocupação central a inclusão das entidades 
de mulheres e feministas que se organizaram em torno da temática feminina, da 
mesma maneira, estes espaços não têm organizado grupos de trabalhos em torno 
desta temática para subsidiar os debates. Por este motivo, nestes conselhos não se 
encontram as vozes das organizações de mulheres e feministas especializadas nas 
discussões sobre saúde e gênero. Desta forma, é detectada a ausência das 
“perspectivas sociais” (Young, 2006) de mulheres que vêm, durante anos, 
estruturando uma agenda robusta em torno deste tema.  

Para fechar a discussão empenhada, vale ressaltar que é preciso dar 
continuidade aos debates em torno dos potenciais inclusivos dos conselhos. A 
inclusão de mulheres e homens diversos – os quais possam contribuir com 
perspectivas variadas, as quais enriquecem os debates, proposições e decisões – torna-
se uma questão necessária para o próprio aprofundamento democrático. Não se trata 
apenas de uma inclusão numérica. É preciso que nos espaços participativos, além da 
presença, estejam garantidas as igualdades de oportunidade e condições para que as 
maneiras de todos agirem e pensarem (maneiras conhecidas social e culturalmente 
como propriamente femininas ou masculinas ou de outros grupos) sejam respeitadas e 
reconhecidas (Fraser, 2001). Neste ponto, apostar na inclusão das perspectivas das 
mulheres e dos movimentos de mulheres e feministas nos CMSs está baseada na 
assertiva de que a inclusão trata de acrescenta ao debate mais “perspectivas sociais” e, 
conseqüentemente, o que enriquece as potencialidades de um espaço de discussão, 
fiscalização e formulação de políticas públicas. 
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Insituições Participativas no Brasil: disseminação e desafios 
para análise 

os últimos anos, instituições participativas – como orçamento participativo, 
conselhos de saúde, educação e assistência social, para citar alguns exemplos 
– tornaram-se uma realidade inevitável para os governantes de municípios 

brasileiros. Tais instituições se disseminaram de forma massiva nos últimos 20 anos, 
tranformando-se de experiências isoladas em alguns municípios em um fenômeno 
nacional (Avritzer e Navarro, 2003). Desde 2001, existem conselhos de saúde e 
assistência social em mais de 5.000 municípios (IBGE, 2001). Dados recentes indicam 
que o número médio de conselhos por municípios (no conjunto das áreas de política 
pública) vem crescendo nas últimas três gestões de 10, na gestão 1997-2000, para 14, 
na gestão 2001-2004, e para 19 conselhos, na gestão 2005-2008 (Pesquisa Democracia, 
Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil, 2009). A disseminação de experiências de 
orçamento participativo, desde o início dos anos 1990, alcançou todas as regiões do 

N 



232 

 

Leonardo Avritzer 

país, de capitais a municípios de médio e pequeno porte. Em 2004, mais de 36.7 
milhões de pessoas viviam em cidades com algum tipo de orçamento participativo 
(Marquetti e Campos, 2008). Atualmente, pelo menos 47% do municípios brasileiros 
com mais de 100 mil habitantes possui ou já possuiu alguma experiência de 
orçamento participativo e pelo menos 34% desses municípios possui alguma outra 
forma instituicionalizada de participação, que não conselhos nem orçamento 
participativo (Pesquisa Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil, 2009). 

A partir do arcabouço legal fornecido pela Constituição de 1988 e 
regulamentações subsequentes, estas instituições tem se tornado parte fundamental do 
processo de concepção e execução de políticas públicas (desde a decisão à sua 
implementação e monitoramento). A disseminação dessas instituições suscitou um 
volume significativo de estudos sobre o tema, especialmente focado nos fatores que 
condicionam o funcionamento e o êxito de instituições participativas em influenciar as 
decisões tomadas por governos locais. Assim, temos atualmente conhecimento de 
uma série de variáveis que afetam o funcionamento e explicam o relativo sucesso ou 
fracasso de instituições participativas, como por exemplo: o tipo de coalizão e/ou 
partido político e o grau de importância que a participação adquire em seus projetos 
políticos (Dagnino, 2002; Wampler e Avritzer, 2004); a importância da presença e o 
engajamento do gestor (Faria, 2005); o perfil associativo dos municípios, ou sua 
densidade associativa (Avritzer, 2002; Putnam 1993); o desenho ou formato 
institucional (Fung, 2006; Fung e Wright, 2003; Luchmann, 2002; Tatagiba, 2004); os 
entrelaces de mudanças históricas nos âmbitos das sociadades civil e política e seus 
impactos sobre os formatos institucionais para a participação (Avritzer, 2009); a 
capacidade administrativa e financeira de municípios (Avritzer e Navarro, 2003; 
Grazia e Ribeiro, 2003); assim como processos de descentralização administrativa e 
territorial, que permitem um monitoriamento mais localizado da execução de projetos 
aprovados nas instâncias participativas (Wampler e Avritzer, 2005; Vaz e Nguehna, 
2008; Grazia e Ribeiro, 2003).  

Muito embora as pesquisas realizadas tenham contribuído para o avanço do 
próprio entendimento do funcionamento e papel das instituições participativas, ainda 
são raros os estudos que visam a avaliar o se e como tais instituições participativas 
produzem impactos sobre a atuação de governos, isto é, sobre sua gestão e políticas 
públicas. É inegável que a avalicação desses impactos é tarefa árdua, principalmente 
do ponto de vista metodológico e da disponibilidade de dados comparáveis. Por esse 
motivo, parte siginficativa das avaliações existente na literatura, focou apenas uma 
cidade (Santos, 1998; Abers, 2000; Baiocchi, 2005) ou, quando muito, desenvolveu 
comparações entre cidades limitando-se, porém, a apenas um tipo de instituição 
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participativa - por exemplo, somente OP (Marquetti, Campos e Pires, 2008; Avritzer e 
Pires, 2004; Baiocchi, Shubbam, Heller 2005), somente conselhos (Tatagiba, 2002; 
2004), ou ainda conselhos específicos, como o de saúde (Coelho, 2004; Cortes, 2002; 
2005), assistência social (Cunha, 2004), entre outros. 

O presente estudo visa a oferecer uma alternativa para a avaliação dos 
potenciais impactos de insituições participativas sobre governos e políticas locais, ao 
redirecionar o foco de instituições participativas específicas para quantidade e 
qualidade do conjunto de instituições participativas existentes em um município. 
Nesse sentido, diferentemente de pesquisas anteriores, o presente estudo prentende 
abordar a seguintes questões: existe alguma diferença em termos de gestão pública e 
resultados de políticas públicas entre municípios que possuem uma rede de 
instituições participativas mais densa, duradoura, diversificada e deliberativa e 
municípios que não possuem tais caracteríticas? Em que medida instituições 
participativas explicam a variação entre municípios no que tange a qualidade da gestão 
e de suas políticas? 

Para abordar tais questões, o presente artigo utiliza os dados da pesquisa 
“Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, desenvolvida pelo Projeto 
Democracia Participativa (DCP-UFMG) com financiamento da Finep nos anos de 
2008 e 2009. Tal pesquisa empreendeu trabalho de campo para coleta de dados em 36 
municípios, todos com mais de 100 mil habitantes, em 8 estados nas regiões Sul, 
Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Em todos esses municípios, os pesquisadores de 
campo preencheram um relatório detalhado com dados sobre: as instituições 
participativas existentes e já extintas no município; contextos histórico, econômico, 
social, associativo, político e urbano; além de dados sobre infra-estrutura 
administrativa, finanças públicas e indicadores de serviço (resultados de políticas 
públicas) para as últimas três gestões municipais. Acrescenta-se a tal esforço, pesquisa 
realizada anteriormente (Participação e Distribuicao nas Políticas Públicas - Ford), nos 
mesmos moldes, em 20 municípios com mais de 100 mil habitantes distribuídos entre 
três estados nordestinos (Bahia, Pernambuco e Ceará). Dessa forma, o presente 
estudo se baseia em uma amostra de aproximadamente 50 municípios em 11 estados, 
cobrindo todas as regiões do país113. Trata-se de uma amostra que cobre 25% do 
universo de municípios com mais de 100 mil habitantes nos estados pesquisados e 
16% do total de municípios do mesmo porte no Brasil – uma taxa de cobertura 

 

113 Em função de algumas dificuldades encontradas na pesquisa de campo, foi necessário abrir mão da coleta 
de dados em alguns municípios da região norte (como Marabá, Castanhal e Santarém), restando na amostra 
final apenas a capital do estado do Pará, Belém. 
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relativamente alta comparada com as pesquisa anteriores sobre o mesmo tema114. O 
apêndice metodológico inclui uma lista dos municípios pesquisados e seus respectivos 
estados e regiões.  

No que segue a essa introdução, apresentamos, na próxima seção, o Índice 
Municipal de Institucionalização da Participação (IMIP), como proposta de 
ferramenta para mensurar a variação entre municípios em termos da densidade, 
diversidade, durabilidade e potencial deliberativo do conjunto de suas instituições 
participativas. A partir daí, buscamos compreender se há alguma associação entre 
níveis de institucionalização da participação e resultados em termos de gestão e 
políticas públicas. Primeiramente, desenvolve-se uma análise em nível agregado (todos 
os municípios da amostra), com o objetivo de examinar as possíveis diferenças entre 
grupos de municípios com diferentes níveis de institucionalização da participação. Na 
sequência, refinamos a análise por meio de testes comparativos (comparações entre 
municípios da amostra) que sugerem associações consistentes entre o maior nível de 
institucionalização da participação nos municípios e resultados em termos da 
qualidade da gestão e do desempenho de políticas públicas. 

O Índice Municipal de Institucionalização da Participação 

Nos últimos anos, diversos atores (governamentais e não-governamentais) 
interessados na avaliação de políticas públicas têm recorrido à confecção de 
indicadores e índices sintéticos capazes de informar o “estado da arte” de diversos 
campos e áreas de atuação do estado. Cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, 
São Paulo têm se destacado na construção destes instrumentos, tal como no caso do 
IQVU (Índice de Qualidade de Vida Urbana), das tabelas de carência ou do Mapa de 
Exclusão Social, respectivamente, cujo principal objetivo é “medir” a situação dos 
indivíduos, áreas da cidade, ou das políticas implementadas. 

O contexto de ampla disseminação das instituições participativas no Brasil, tal 
como descrito na seção anterior, sugere a necessidade de mensuração e classificação 
de municípios (e não de suas insituições participativas isoladas) em termos de um 
maior ou menor grau de institucionalização da participação nos seus governos. Esse 

 

114 Assim, embora o número de casos da amostra seja ainda reltivamente pequeno para produzir a devida 
confiabilidade e validação por meio de testes estatísticos, a representatividade e cobertura da amostra em 
relação ao universo de municípios do mesmo porte no país fazem com que os dados apresentados nesse 
estudo em si mesmo (e independemente da validação de suas estimativas para a população) sejam indicadores 
importantes de tendências mais gerais observadas nos municípios brasileiros.  
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esforço faz-se relevante por dois principais motivos. Em primeiro lugar, a dita 
mensuração pode contribuir para uma descrição mais refinada das semelhanças e 
diferenças entre municípios no que tange à profundidade de seus esforços para 
democratização da gestão via projetos participativos. Em segundo lugar, uma vez 
estabelicida tal medida do nível de institucionalização da participação no município, 
esta pode auxiliar, na qualidade de variável independente, na explicação da variação do 
desempenho entre municípios em diversas dimensões, seja fiscal, administrativa, 
eleitoral, ou finalística (saúde, educação e infra-estrutura, por exemplo).  

A idéia de que o nível de institucionalização da participação em um município 
pode servir como variável explicativa de processos associados à atuação dos governos 
locais decorre do pressuposto de que a participação direta de cidadãos via canais 
institucionalizados impõe “demandas” à administração pública, as quais 
potencialmente re-direcionam a “oferta” de ações e serviços oferecidos pela mesma. 
Assim, a hipótese implícita nesse tipo de análise é a de que municípios, nos quais se 
observa um maior grau de institucionalização da participação, seriam mais propensos 
à políticas redistributivas (ou alocação resdistributiva de recursos públicos) e à medidas 
voltadas ao aprimoramento do governo local, uma vez que relações mais intensas ente 
governo e cidadãos constituiriam pressões importantes nessas direções.115 

Com o objetivo de examinar esses pressupostos e enfrentar o desafio de 
operacionalizar uma medida que exprima as diferenças entre municípios em relação ao 
nível de institucionalização de canais de participação entre cidadãos e governo, 
apresentamos nessa seção o Índice Municipal de Insitucionalização da Participação 
(IMIP), sua construção conceitual e metodológica, assim como seus resultados. 

O  índice e seus componentes: os 4Ds da participação 

O Índice Municipal de Institucionalização da Participação respresenta um 
passo adiante em relação a tentativas anterioes que privilegiaram a dimensão 
quantitativa da existência de instituições participavas nos municípios (Avritzer e Pires, 
2008; Pires e Tomas, 2007). O IMIP é composto por quatro dimensões (ou 
subíndices) aqui denimonados de “4 Ds” da participação: a densidade, diversidade, 
durabilidade e potencial deliberativo do conjunto de instituições participativas em um 
município. Essas dimensões visam capturar aspectos frequentemente apontados na 

 

115 Essas hipóteses, seu lastreamento teórico e implicações práticas já foram desenvolvidas em maior detalhes 
em trabalhos anteriores – ver Pires e Tomas (2007) e Marquetti, Campos e Pires (2008). 
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literatura como elementos importantes para insitucionalização de formas participativas 
de democracia. Abaixo, segue uma descrição de cada uma das dimensões que compõe 
o índice. Os detalhes sobre os procedimentos estatísticos para o cálculo desses 
componentes e sua agregação em um índice sintético estão descritos no apêndice 
metodológico. 

A dimensão densidade tem como objetivo mensurar a quantidade de 
instituições participavas existentes no município (orçamento participativos, conselhos 
gestores de políticas públicas e outras formas de participação na gestão) e sua 
evolução nos últimos 12 anos, capturando mudanças ocorridas nas últimas três 
gestões municipais (respectivamente 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008). Essa é a 
dimensão mais tradicionalmente utilizada nas comparações entre cidades (por 
exemplo, tem ou não tem OP, número de conselhos em uma determinada área de 
política pública, etc.) 

A segunda dimensão, diversidade, por sua vez, mensura a abrangência 
(entendida como a variedade e número de áreas de política pública e de métodos de 
participação acumulados nos últimos 12 anos) do conjunto das insituições 
participativas existentes no município sobre o leque de atuação do governo municipal. 
A introdução desse componente em uma medida da institucionalização da 
participação nos municípios tem como objetivo reforçar, para além da medida 
quantitativa pura (densidade), aquilo que Santos e Avritzer (2002) denominam 
“demodiversidade”. Isto é, o reconhecimento de que a democracia pode assumir 
distintos formatos e de que a multiplicidade de formatos não só enriquece mas 
também representa sinal da consolidação de relações mais democráticas entre Estado 
e sociedade. 

A terceira dimensão busca incoporar um elemento que já foi diagnosticado 
em diversos estudos como importante para o sucesso de instituições participativas: a 
sua durabilidade ou a vigência continuada dessas instituições para além do intervalo 
entre gestões municipais. Diversos estudos, principalmente sobre experiências de 
orçamento participativo (Silva, 2003; Teixeira, 2003; Avritzer e Navarro, 2003; Grazia 
e Ribeiro, 2003), já demonstraram que instituições participativas mais longevas 
tendem a produzir mais impacto sobre a atuação de governos locais do que insituições 
recentemente criadas. Assim, esse componente do IMIP mensura a longevidade das 
diversas instituições participativas existentes no município, a partir do ano de criação 
de cada instituição (e, se for a caso, o ano de sua extinção) contada em termos do 
número de gestões consecutivas. 
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Por fim, a quarta dimensão, deliberação, mensura o potencial para efetiva 
deliberação entre os participantes dos conselhos municipais de saúde, educação e 
assistência social, com base nas normas que regem o funcionamento desses espaços, 
as dinâmicas de interação entre os participantes e os processos de tomada de decisão. 
Na literatura sobre instituições participativas e deliberação pública, uma extensa 
discussão já corrobora o impacto relevante de desenhos insitucionais e prodecimentos 
formais na efetividade deliberativa de espaços de participação (Fung e Wright, 2003; 
Dryzek, 2000; Faria, 2005; Bachtiger e Steiner, 2005). Por exemplo, estudos anteriores 
(Faria, 2007 e Cunha, 2007) indicaram que a existência de normas garantindo o poder 
de agenda dos participantes, a existência de câmara técnicas, composições paritárias e 
a possibilidade de participantes serem eleitos presidentes dos conselhos afeta em 
grande medida o potencial deliberativo e a efetividade da participação nesses espaços 
insitucionalizados. A classificação dos municípios da amostra em termos do potencial 
deliberativo de suas instituições se baseia em estudos anteriores dedicados à análise de 
documentos e atas de reuniões dos três tipos de conselho acima para os municípios da 
amostra (Resende, 2009; Cunha 2009 e 2007; Faria, 2009 e 2007). 

O Índice Municipal de Institucionalização da Participação (IMIP) sintetiza 
variações nessas quatro dimensões (os 4 Ds da participação) em uma única variável. A 
tabela abaixo (tabela 1) apresenta o IMIP e seus componentes (subíndices) em escala 
normalizada, dividindo os municípios em três classes de acordo com sua pontuação 
no índice. A classificação a partir do IMIP permite uma diferenciação clara e objetiva 
entre municípios com maior ou menor grau de instituicionalização da participação em 
seus governos (medida a partir dos quatro componentes acima).  

Além disso, os resultados do IMIP se alinham relativamente bem com 
estudos de caso anteriores que demonstraram empiricamente o relativo sucesso e 
fracasso de experiências municipais. Estudos sobre Porto Alegre, Belo Horizonte e 
Recife, por um lado, já haviam indicado a existência de tradições participativas no 
nível da sociedade civil nesses municípios que se consolidaram em instituições 
participativas efetivas a partir da eleição e manutenção no poder de partidos que 
definiam a participação de cidadãos na gestão como um dos elementos programáticos 
chave (Avrtizer, 2009 e 2003, Baiocchi, 2005, Wampler, 2007). No outro extremo, 
análises anteriores sobre municípios como Marancanaú e Garanhuns (Pires e Tomas, 
2007), já haviam documentado a precariedade da infra-estrutura associativa e a 
inexistência de competição e debate político centrado em questões relativas ao 
envolvimento de cidadãos na tomada de decisões sobre políticas públicas. Na zona 
intermediária (ou em suas proximidades), municípios como Salvador, Rio de Janeiro, e 
São Paulo, exibem descontinuidades entre os impulsos oriundos da sociedade civil por 
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maior participação (mas intensos em São Paulo e Rio de Janeiro do que em Salvador) 
e o predomínio (ou constante alternância) de partidos com projetos políticos 
explicitamente não-participativos (Avritzer, 2009). 

Tabela 1 - Índice Municipal de Institucionalização da Participação (IMIP) e seus componentes (subíndices) 

UF Municipio Densidade Diversidade Durabilidade Deliberação Índice Sintético (IMIP) Posição no ranking 

RS Porto Alegre 0,91 1,00 1,00 0,87 0,94 1 

MG Belo Horizonte 0,98 1,00 1,00 0,78 0,94 2 

PE Recife 0,98 1,00 1,00 0,45 0,86 3 

BA  Vitória da Conquista 0,89 1,00 0,63 0,84 0,84 4 

SC Chapecó 0,83 1,00 0,63 0,80 0,81 5 

SC Blumenau 0,82 1,00 0,38 0,89 0,77 6 

MG Juiz de Fora 0,93 1,00 0,38 0,78 0,77 7 

RS São Leopoldo 0,65 1,00 0,63 0,72 0,75 8 

PE Camaragibe 0,57 0,67 0,63 0,96 0,71 9 

MG Poços de Caldas 0,72 1,00 0,25 0,81 0,70 10 

PA Belém 0,58 0,67 0,75 0,74 0,68 11 

CE Sobral 0,56 0,67 0,63 0,82 0,67 12 

SP Campinas 0,85 0,67 0,25 0,88 0,66 13 

BA  Salvador 0,82 0,67 0,50 0,66 0,66 14 
GO Goiânia 0,78 0,67 0,38 0,79 0,65 15 

RJ Petrópolis 0,71 0,67 0,50 0,71 0,65 16 

RJ Volta Redonda 0,63 0,67 0,50 0,80 0,65 17 

PE Olinda 0,57 0,67 0,50 0,72 0,61 18 

SP São Paulo 0,63 0,67 0,38 0,78 0,61 19 

BA  Itabuna  0,68 0,67 0,25 0,84 0,61 20 

BA  Alagoinhas  0,68 0,67 0,25 0,80 0,60 21 

GO Anápolis 0,71 0,67 0,13 0,88 0,60 22 

PE Petrolina 0,76 0,67 0,13 0,80 0,59 23 

MG Uberlândia 0,55 0,67 0,13 0,73 0,52 24 

MG Montes Claros 0,35 0,67 0,13 0,78 0,48 25 

SP Cubatão 0,41 0,33 0,38 0,74 0,47 26 

CE Fortaleza 0,41 0,33 0,25 0,78 0,44 27 

GO Aguas Lindas de Goiás 0,17 0,33 0,38 0,89 0,44 28 

BA  Ilheus  0,30 0,33 0,25 0,84 0,43 29 

BA  Jequié  0,45 0,33 0,13 0,80 0,43 30 

RJ Rio de Janeiro 0,51 0,33 0,13 0,69 0,41 31 

SP Sorocaba 0,21 0,33 0,38 0,71 0,41 32 

BA  Teixeira de Freitas 0,35 0,33 0,38 0,56 0,40 33 

PE Caruaru 0,38 0,33 0,38 0,52 0,40 34 

GO Luziânia 0,27 0,33 0,13 0,84 0,39 35 

RS Novo Hamburgo 0,29 0,33 0,13 0,80 0,39 36 

GO Aparecida de Goiânia 0,15 0,33 0,25 0,80 0,38 37 

CE Juazeiro do Norte 0,16 0,33 0,25 0,78 0,38 38 

CE Crato 0,16 0,33 0,38 0,64 0,38 39 

SC Lages 0,35 0,33 0,13 0,60 0,35 40 

PE Garanhuns 0,02 0,00 0,25 0,84 0,28 41 

BA  Juazeiro 0,11 0,00 0,13 0,74 0,24 42 

CE Caucaia 0,12 0,33 0,38 0,00 0,21 43 

CE Maracanaú 0,01 0,00 0,25 0,00 0,07 44 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 
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Os municípios e seus diferentes níveis de institucionalização da 

participação: semelhanças e diferenças a partir de classes do IMIP 

Além de classificar os municípios em um ranking de institucionalização da 
participação, a Tabela 1 apresenta a distribuição dos municípios da amostra pesquisada 
em três intervalos quase simétricos (percentis 33 e 66). A divisão em classes visa 
amplificar a intensidade das diferenças entre grupos de municípios, ao invés de focar 
em pequenas diferenças de posição entre municípios específicos. A divisão em três 
classes, permitiu o agrupamento de municípios com baixos, médios e altos níveis de 
institucionalização da participação. 

Para permitir a caracterização de cada agrupamento de município de acordo 
com sua posição no IMIP, foram trazidos à baila dados socio-demográficos, 
financeiros, administrativos e informações sobre a oferta de serviços públicos. A 
começar por um fator sóciodemográfico básico, que é a média populacional dos 
municípios, vemos que, levando em consideração a comparação entre todos os casos 
da amostra, há uma grande discrepância entre o grupo de média intensidade, cuja 
população média é de mais de 1 milhão de habitantes, em relação aos outros dois 
grupos, que tem população média de 650 mil habitantes, tal como se pode ver na 
tabela 2 abaixo.  

Tabela 2 - Média de indicadores sócio-demográficos para faixas de intensidade do Índice Municipal de 
Institucinalização da Participação (IMIP 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 
 

A guisa da existência de uma dada linearidade nos dados populacionais, é 
interessante observar que no tocante a São Paulo e Rio de Janeiro, cidades que 
pertencem, respectivamente, aos grupos de média e baixa intensidade e estão entre as 
maiores metrópoles da América Latina, caso retiradas da amostra, a população média 
destes grupos cairia para 460.502 habitantes (média intensidade) e 208.904 habitantes 
(baixa intensidade). Neste caso, encontraríamos uma relação mais linear, o que 

Todos munics Sem RJ Todos munics Sem SP

População 561.967 208.905 1.172.912 460.502 818.311

Renda per capita municipal 261,99 238,1 348,39 328,26 392,05

IDH-M 0,748 0,74 0,780 0,775 0,807

Índice Gini 0,58 0,58 0,58 0,575 0,60

IMIP
Baixa intensidade Média intensidade Alta 

intensidade



240 

 

Leonardo Avritzer 

aparentemente sugere potenciais associações entre o maior porte de cidades e um 
maior nível de institucionalização da participação.116 

No tocante à renda per capita municipal, considerando-se todos os 
municípios da amostra, observa-se que aquela do grupo de municípios com alta 
intensidade de participação é praticamente 50% mais alta do que a daqueles 
localizados no grupo de baixa intensidade participativa. Para todas as classes, vale 
dizer, os números são relativamente maiores do que a média brasileira, que é de 
R$170. Já para os municípios acima de 100 mil habitantes, a situação é variável. Para 
estes, no Brasil, a renda per capita média é de 322 reais, situando-se, neste caso, acima 
do grupo de baixa intensidade, mas, ainda assim, abaixo dos outros dois grupos. No 
tocante ao IDH-M, observa-se que municípios de alto IMIP tendem a ser aqueles 
com alto desenvolvimento humano e, por sua vez, os demais grupos situam-se no 
médio desenvolvimento humano. Cabe destacar que todos se situam acima da média 
nacional, que é de 0,7. Além disso, no tocante, novamente, aos casos acima de 100 mil 
habitantes, cuja média é de 0,78, vemos que é exatamente o valor das cidades do 
universo com IMIP de média intensidade.  

Estes dados dão dicas para se pensar e/ou sugerir uma dada relação entre 
intensidade da institucionalização da participação e indicadores sociais gerais117, 
principalmente ao observarmos dois fatores básicos. Em primeiro lugar, os 
municípios de alta intensidade de IMIP situam-se sempre acima das médias trazidas à 
baila. Em segundo lugar, mesmo retirando-se as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 
da amostra (tal como feito para a variável populacional), observa-se a manutenção do 
padrão de linearidade então visto, o que mostra e reforça a observação de uma relação 
positiva entre participação e dados sócio-demográficos (vide tabela 2). 

O investimento em políticas públicas é uma variável dependente dos recursos 
disponíveis para tanto. O potencial de distribuição de bens públicos está relacionado, 
assim, dentre outros importantes fatores, ao montante disponibilizado para a 
realização dos investimentos. A capacidade de arrecadação dos municípios, neste 
sentido, é fator crucial para a gestão pública e dela depende, a seu turno, a capacidade 
e organização administrativa local. Cidades com maior número de canais participativos 
seriam aquelas capazes de, por um lado, organizar a própria participação da sociedade 

 

116 Tal resultado pode ser considerado intrigante quando comparado aos argumentos que definem a escala 
como um problema para a democracia participativa. Por outro lado, cidades de maior porte (capitais e pólos 
regionais) são mais propensas à disseminação de novas políticas e inovações em termos de gestão pública. 
117 Análise de variância (ANOVA) indicou que as diferenças entre médias para as variáveis renda per capita e 
IDH-M são significativas no nível 0,05. 
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civil e/ou receber demandas dos grupos e, por outro lado, conseguir prover respostas, 
ou outputs, que satisfaçam estas demandas, ambas ações que exigem responsabilidade e 
rigor para o planejamento e execução. Para os municípios da amostra, a tabela abaixo 
revela o perfil de arrecadação e de dispêndio por classe de IMIP:  

Tabela 3 - Médias de tipos de receitas e de despesas das três gestões (96-00, 01-04 e 05-08) para cada classe de 

IMP (em R$ e per capita) 

 IMP 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

Receita Corrente Municipal 487,4 604,9 736,1 

Receita Tributária Municipal 93,7 150,6 199,1 

Orçamento da Saúde  7,5 7,8 9 

Orçamento da Assistência Social  7,8 6,8 7,9 

Orçamento da Educação  8,3 7,8 9,3 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 
 

Essa tabela provê indicações interessantes para relacionar capacidade e 
organização administrativa com intensidade da participação. Em primeiro lugar, tanto 
para a variável Receita Corrente Municipal, quanto para Receita Tributária Municipal, 
as médidas per capita crescem à medida em que aumenta o IMIP118. Isso é válido para 
todas as classes observadas. Em relação a esta última ordem de receita, a tributária, 
vale ressaltar que configuram arrecadação inteiramente resultante da atividade do 
gestor municipal. Por isso, pode-se dizer que, em última instância, tende a depender 
da capacidade e da organização do aparato administrativo para empreendê-la. Através 
da tabela, é possível observar que a diferença da receita tributária entre as classes é 
sempre maior do que a diferença da receita corrente. Municípios do grupo de alto 
IMIP possuem receita tributária 32% maior que aqueles de médio IMIP e estes, por 
sua vez, contam com um percentual 60,7% maior que os de baixa intensidade. Já no 
caso da receita corrente, o grupo de alta intensidade conta com um percentual 21% 
maior que o de médio IMIP, o qual, a seu turno, possui uma receita 24% maior que o 
de baixo IMIP. Isso sugere que a capacidade administrativa pode ser maior nos 
municípios com maior intensidade de participação (ou vice-versa), já que a proporção 
da receita tributária, que é dependente dessa capacidade organizacional, é tão maior 
nestes casos, como ficou demonstrado em relação à receita corrente.  

 

118 Análises de variâncias (ANOVA) indicaram que tais diferenças entre médias são significativas no nível de 
0,05. 
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Além destes dados, a tabela também contém informações interessantes para 
se pensar a priorização e grau de investimento em três importantes áreas de políticas 
públicas, que são a saúde, a assistência social e a educação. Em relação à saúde e 
educação, observa-se que municípios com alto IMIP são aqueles que destinam maior 
parte de seu orçamento a estas áreas, comparativamente àqueles locados nas duas 
outras classes. Em especial, vale ressaltar a área da saúde, na qual esta relação é 
praticamente linear119. Para a área de assistência social, pode-se dizer que há uma 
semelhança entre os municípios, ainda que, não obstante, o valor para o grupo de alta 
intensidade participativa seja maior em relação aos demais.  

Para além dos recursos financeiros, a oferta dos serviços públicos depende 
dos recursos humanos disponíveis para empreendê-la. Por isso, vale a pena trazer à 
baila dados sobre o número de funcionários disponibilizados pela administração 
pública para três importantes áreas, que são saúde, assistência social e educação, tal 
como visto na tabela abaixo: 

Tabela 4 - Taxa média de crescimento do n° de funcionários em três áreas de políticas públicas nas três gestões (96-
00, 01-04 e 05-08), para cada classe de IMIP (%) 

 IMP 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

Funcionários da área da Saúde (p/ mil habts) 14,1 25,6 59,7 

Funcionários da área da Educação (p/ mil 
habts) 

2 18,3 21 

Funcionários da área da Assistência Social  
(p/ mil habts) 

19,6 28,4 52,2 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 
 

Para o grupo de alta intensidade de IMIP, observa-se uma variação 
aproximadamente quatro vezes maior do número de funcionários da área da saúde do 
que aqueles com baixo IMP. Na área da educação, essa discrepância é ainda mais alta. 
Vale destacar, não obstante, a área de assistência social, que apenas recentemente tem 
recebido a devida atenção como política pública pelos gestores de uma forma geral120. 
Observa-se, neste caso, uma proporção maior de investimentos em todas as classes 
analisadas se compararmos com as duas outras áreas, mantendo o padrão de 

 

119 Diferenças entre médias significativas em 0,05 (ANOVA). 
120 As taxas média de crescimento mais altas (do que educação e saúde) para a política de assistências social 
devem-se ao fato da estruturação normativa e administrativa dessa área de política pública ser mais recente – de 
meados dos anos 1990 à implantação gradual dos sistema nacional a partir de 2003 com a Lei Orgânica da 
Assistência Social. 
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linearidade encontrado na relação entre intensidade de participação e crescimento 
médio do número de funcionários. 

Todos estes dados sugerem uma tendência observada de que um maior grau 
de intensidade participativa esteja relacionado aos melhores indicadores de capacidade 
de gestão e planejamento de serviços públicos. No entanto, um fator importante de 
análise corresponde à relação do IMIP com os serviços públicos efetivamente 
ofertados nos municípios. Existem serviços específicos os quais afetam diretamente a 
qualidade de vida dos cidadãos, principalmente daqueles dito menos favorecidos 
economicamente, que dependem exclusivamente do Estado para ter acesso a eles. A 
tabela abaixo dá uma visão de alguns destes serviços: 

Tabela 5 - Taxa média de crescimento da oferta de serviços públicos nas três gestões (96-00, 01-04 e 05-08), para 
cada classe de IMIP 

 IMP 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

N° de matrículas em ensino fundamental (p/ mil 
habts) 

16,3 12,8 17,3 

N° de creches municipais (p/ mil habts) 32 35 56,7 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 
 

Esta tabela relaciona dois destes importantes serviços, que são acesso a 
educação e acesso a creches, de forma que os pais possam, por exemplo, ter tempo 
disponível para trabalhar. Os dados foram compilados tendo por base as três últimas 
gestões municipais completas, que são 1996-2000, 2001-2004 e, por último, 2005-
2008. Para os municípios de alta intensidade do IMIP, observa-se uma taxa média de 
crescimento do número de matrículas em ensino fundamental maior do que aqueles 
de baixa e média intensidades. Assim, pode-se dizer que aquelas cidades com 
intensidade participativa alta tiveram maior crescimento na oferta de serviços 
educacionais. Por sua vez, os dados sobre acesso a creches apontam na mesma 
direção, embora a proporção sejá relativamente maior (e a relação mais linear). 
Municípios de baixa e média intensidade tiveram um crescimento médio quase 2 vezes 
menor no número de creches por mil habitantes do que aqueles com alto IMIP.  

A descrição destes dados permite sugerir que ser dotado de um IMIP alto 
parece ter implicações na oferta de serviços públicos específicos. Vale, entretanto, 
observar que tão importantes são os atendimentos relacionados à saúde, a qual 
constitui campo de relevância para o bem-estar e, portanto, para a qualidade de vida 
dos indivíduos, principalmente daqueles economicamente desfavorecidos. Neste 
quesito, a tabela abaixo dá indicações que tendem a reforçar a relação até então 
encontrada entre intensidade do IMP e oferta de serviços: 
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Tabela 6 - Taxa média da oferta de serviços públicos nas três gestões (96-00, 01-04 e 05-08), para cada classe de 
IMIP  

 IMP 

 Baixa intensidade Média intensidade Alta intensidade 

N° de consultas médicas do SUS (p/ habitante) 0,65 1,5 1,6 

N° de leitos do SUS (p/ habitante) 1,87 1,66 3 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 
 

A saúde constitui área prioritária de governos de uma forma geral e, 
constitucionalmente, é dever do Estado suprir essa demanda, sendo um volume 
substancial de recursos destinados para tanto. Não obstante, é possível perceber uma 
diferença, ainda que pequena, entre municípios com alto IMIP e os de baixo e médio 
IMIP no tocante ao número de consultas médicas do SUS121. Neste mesmo sentido, a 
proporção de leitos disponíveis do SUS por habitante para as cidades com maior 
intensidade participativa é mais alta do que a proporção das cidades com baixa 
intensidade da participação.  

Em conjunto, os dados apresentados acima sugerem uma possível relação ou 
tendência positiva entre graus do IMIP e algumas caracteríticas municipais, tais como 
renda, IDH, infra-estrutura administrativa e desempenho em políticas de saúde e 
educação. Porém, a partir apenas destes dados não podemos tirar quaisquer 
conclusões definitivas. Os indícios apontados requerem uma investigação mais 
detalhada, no nível dos municípios (e não de classes de IMIP) e das possíveis 
conexões entre níveis de institucionalização da participação e bom desempenho na 
gestão e políticas públicas. 

Instituições participativas fazem diferença? Alguns testes 
comparativos 

Esta seção visa investigar os índicios encontrados na análise do conjunto dos 
municípios da amostra em termos de sua classificação de acordo com o IMIP e 
responder a pergunta: existe alguma diferença consistente entre municípios com um 
maior ou menor grau de institucionalização da participação em termos do 
desempenho da gestão e políticas públicas? 

 

121 Para o trabalho com estes dados, em especial, retiramos da amostra as cidades de São Paulo e Rio de 
Janeiro, pois ambas estavam desviando em demasia as médias observadas. No caso de São Paulo, por ser uma 
das cidades com maior população do mundo. No caso do Rio de Janeiro, além do fator populacional, vale 
enfatizar a existëncia de diversos hospitais na cidade, inclusive federais e estaduais.  
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Para explorar a consistência das potenciais associações entre o maior nível de 
institucionalização da participação nos municípios e resultados em termos da 
qualidade da gestão e políticas públicas, descemos a um nível de agregação inferior e 
conduzimos uma série de testes comparativos entre municípios. Tal como é possível 
notar na Tabela 1, para cada uma das três classes de IMIP, observa-se uma 
distribuição igualmente variada de estados e regiões do país. Essa observação sugere 
que variações no nível de institucionalização da participação nos municípios estão 
apararentemente mais associadas às trajetórias e contextos locais do que com 
caracterísiticas ou condicionantes estaduais e regionais. Por esse motivo, conduzimos 
testes para avaliação dos potenciais impactos do IMIP por meio de uma sequência de 
comparações entre municípios que visa controlar importantes variações no contexto 
local (histórico, econômico, político, social e urbano) e estabelecer diferentes 
condições sob as quais os efeitos do IMIP deveriam ser observados. A possível 
identificação de padrões consistentes na relação entre IMIP e resultados observados 
nas comprações sequenciais descritas abaixo podem indicar um grau satisifatório de 
confiança nos resultados. 

Primeiramente, apresentamos uma série de comparações entre pares de 
municípios muito semelhantes, mas com níveis de institucionalização da participação 
muito distintos (IMIP). Por meio desse teste comparativo testamos a hipótese de que 
cidades semelhantes (em termos de seus contextos demográfico, econômico, social e 
político) deveriam ter resultados de gestão e políticas públicas relativamente 
semelhantes. Ao introduzirmos a variação no IMIP (enquanto muitas outras variáveis 
e condições importantes permancenem constantes) buscamos entender se e como 
variações no nível de institucionalização participação estão associada às diferenças nos 
resultados entre os municípios. 

Em um segundo momento, variamos as condições para a análise da relação 
entre níveis de instituicionalização da participação e resultados de gestão e políticas 
públicas por meio da inversão do teste comparativo acima. Introduzimos mais seis 
casos (cidades) na análise e comparamos duas triplas de cidades, cada uma delas 
composta por municípios com características disitintas uns dos outros em uma série 
de dimensões (demografia, economia, trajetória política, etc.). As duas triplas se 
distinguem entre si pelo fato de que a primeira é composta por municípios distintos, 
mas todos com IMIP igualmente alto, enquanto a segunda compõe-se de municípios 
com IMIP igualmente baixo. Essas comparações visam testar a expectativa de que 
município com caracterísiticas diferentes deveriam apresentar resultados diferentes. 
Assim, ao matermos o IMIP constante no interior the cada tripla de municípios 
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diferentes exploramos a possibilidade de o nível de insitucionalização da participação 
estar associado com os padrões observados nos resultados. 

comparação entre pares de municípios 

A primeira bateria de testes comparativos, tal como descrito acima, busca 
analisar municípios com semelhanças em termos sóciodemográficos e diferenças no 
que diz respeito ao índice municipal de institucionalização da participação. Por 
satisfazerem às exigências aqui tratadas, três pares de municípios foram destacados da 
amostra, tal como indica a tabela abaixo (Tabela 7)122. 

A primeira observação a ser realizada concerne ao Estado e/ou região de 
origem das cidades. Pirorizou-se a escolha de casos que comungassem dessa primeira 
característica porque estudos anteriores, como Avritzer (2007), já demonstraram que 
há uma relevante variabilidade, por exemplo, no grau de associativismo entre os 
Estados e entre regiões, como nos casos do Rio Grande do Sul e dos estados do 
Nordeste (Mota, 2007). Assim, ao escolher casos pertencentes a Estados e mesmo 
regiões iguais, poder-se-á atribuir um fraco grau de influência dessa característica em 
eventuais variações das variáveis de resultado. Dois dos pares amostrais pertencem ao 
mesmo Estado, Vitória da Conquista e Ilhéus em relação a Bahia e, a seu turno, São 
Leopoldo e Novo Hamburgo em relação ao Rio Grande do Sul. O terceiro par, Juiz 
de Fora e Sorocaba, pertence à mesma região, que é o Sudeste, comungando, assim, 
de características semelhantes neste quesito. 

Tabela 7 

 Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil” 

 

122 Outros potenciais pares de municípios comparáveis foram observados na amostra, como por exemplo 
Chapecó e Lages ou Blumenau e Lages, em Santa Catarina, Camaragibe e Garanhuns, em Pernambuco, Sobral 
e Maracanaú, no Ceará, Vitória da Conquista e Jequié, na Bahia, e Poços de Caldas e Montes Claros, em Minas 
Gerais. Apesar de analisados, em termos semelhantes aos municípios discutidos no texto e de apresentarem 
resultados semelhantes, decididmos pela não inclusão destes municípios aqui para evitarmos prolongamentos 
excessivos da análise e texto. 

UF Municipio População
Taxa 

Urbanização

Renda per 

capita
Gini IDH-M

Taxa 

Alfabetização

Sobrevivência 

até 60 anos
IMIP

Vitória da Conquista 262494 85,9 204,9 0,63 0,708 80,22 71,23 0,84

Ilhéus 222127 73,0 170,22 0,64 0,703 79,4 73,54 0,43

MG Juiz de Fora 456796 99,2 419,4 0,58 0,828 95,3 83,17 0,77

SP Sorocaba 493468 98,6 448,22 0,55 0,828 95,34 82,71 0,41

São Leopoldo 193547 99,7 370,06 0,55 0,805 95,22 77,68 0,75

Novo Hamburgo 236193 98,2 390,95 0,55 0,809 94,99 79,74 0,39

BA

RS
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O segundo marco comparativo compreende uma variável básica em análises 
desta envergadura, que é o tamanho populacional. Pode-se observar que, para todos 
os casos, o tamanho da população não difere em demasia dentre cada par. Importante 
analisar, também, a origem dessa população. Percentuais muito aproximados dentre 
os pares são encontrados para a população urbana, indicando uma taxa de 
urbanização semelhante para todos. A renda per capita dos casos, que é a proporção 
populacional de toda a riqueza produzida pelo município, mostra-se aproximada para 
cada par, indicando dada semelhança entre as respectivas economias.  

Dois outros importantes indicadores também são aproximados. Em primeiro 
lugar, o índice de Gini, que mede o grau de desigualdade local. Percebe-se semelhança 
dentre os pares, mas diferença entre eles. Os casos do Nordeste contam com números 
mais altos, indicando maior nível de desigualdade na região. Em segundo lugar, o 
IDH-M, que, de forma geral, mede fatores importantes relacionados à qualidade de 
vida ou desenvolvimento humano local. Neste caso, os casos do Sudeste e Sul contam 
com níveis relativamente altos de IDH-M, localizando-se na faixa de alto 
desenvolvimeno humano. A seu turno, os do Nordeste detêm níveis relativamente 
menores, localizando-se na faixa de médio desenvolvimento humano. A taxa de 
alfabetização é também um fator de semelhança dentre os pares trazidos à baila. Nota-
se, mais uma vez, não obstante, uma dada diferença entre os casos do Nordeste e os 
demais, sendo que estes últimos contam com níveis superiores para esta variável. O 
mesmo é observado no último elemento comparativo, que é a probabilidade de 
sobrevivência até os 60 anos. Dentre os pares, essa probabilidade é semelhante, mas 
nota-se que sua média é maior nos casos do Sul/Sudeste em relação aos do Nordeste.  

Além das semelhanças no que diz respeito aos elementos sociodemográficos 
expostos acima, os pares de municípios destacados para análise comparativa 
compartilham caracterísiticas importantes em termos dos seus contextos político e 
econômico. Os parágrafos a seguir descrevem para cada de par de municípios as 
semelhanças e diferenças que têm relevância para a comparação entre os resultados. 

Vitória da Conquista e Ilhéus - Bahia 

Vitória da Conquista e Ilhéus são centros históricos que retratam uma parte 
relevante do período colonial do Brasil. Dentre as duas, Ilhéus é a mais antiga, 
fundada em 1535 no âmbito da colonização do litoral e da introdução da cultura do 
cacau. Vitória da Conquista foi fundada mais de 200 anos depois, em 1760, já no auge 
do processo de colonização do interior do território a partir do litoral, na busca de 
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ouro, pedras preciosas e da atividade pecuária. Sóciodemograficamente, é possível 
afirmar que ambas as cidades cresceram através de processos de ocupação 
desordenados e sem apoio de políticas de planejamento efetivas do ponto de vista 
organizacional.  

Economicamente, Vitória da Conquista tem o comércio e a prestação de 
serviços como dois fatores determinantes da economia na área urbana, contando, por 
exemplo, com uma expansão relevante do setor industrial no início dos anos 90. 
Regionalmente, é a cidade que mais se desenvolveu nos últimos anos, polarizando 
uma região com cerca de 80 municípios, localizados no chamado “Polígono da Seca”, 
capitalizando cerca de 17% da população baiana. A atividade agrícola, não obstante, 
ainda tem grande importância para a economia local, principalmente para os pequenos 
produtores, representando, em 2001, aproximadamente 8,6% do PIB da cidade. Já em 
Ilhéus, a principal atividade econômica ainda é a agricultura, baseada principalmente 
na plantação do cacau. A maioria das atividades que fogem a esta área, como a 
industrial, está, ainda assim, a ela relacionada, como no caso das indústrias de 
bombons, cuja máteria-prima básica é o cacau. 

Politicamente, pode-se dizer que o desenvolvimento de ambas as cidades se 
deu com base numa estrutura societal ruralista e coronelista, fruto do próprio tipo de 
colonização empreendido no Brasil. Não obstante, no último quartel do século 
passado, principalmente no final do período ditatorial, cada uma seguiu caminhos 
relativamente diferentes, principalmente no campo político. Enquanto em Ilhéus o 
governo continuou sob a égide de grupos tradicionalistas de direita, as relações de 
poder em Vitória da Conquista foram profundamente alteradas com a organização da 
esquerda e o seu bom desempenho em sucessivas eleições desde a redemocratização. 
Há, desde então, por exemplo, considerável apoio para governança por parte da 
sociedade civil, como no caso das Igrejas Católica e Evangélica e dos Movimentos 
Sociais. Em Ilhéus, neste interím, apenas uma gestão ficou a cabo de um partido da 
oposição, composta por grupos de esquerda (o governo de Antônio Olímpio, PDT), 
os quais, ainda assim, enfretaram sérios problemas de governabilidade por conta de 
pressões políticas dos grupos de direita. 

Juiz de Fora e Sorocaba 

Juiz de Fora e Sorocaba são municípios que comungam de grande porte 
populacional relativamente aos outros casos analisados, contando com uma média de 
quase 500 mil habitantes e com uma taxa de urbanização de mais de 98,5%. Juiz de 
Fora surgiu como entreposto de mineração do ouro no período colonial e, mais tarde, 
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no final do século XIX, sua atividade principal já era o plantio de café. Sorocaba, a seu 
turno, nasceu como um entreposto comercial, principalmente de tropeiros que 
passavam pela região e que negociavam desde produtos agrícolas, até animais para 
transporte e consumo, como gado. Além disso, produtos têxteis tiveram forte 
influência no comércio local, dando suporte para o próprio desenvolvimento 
econômico da cidade. 

Economicamente, a indústria e o setor de serviços são os pontos fortes de 
ambos os municípios. Em Juiz de Fora, ao passo que indústria gera 41,7% do PIB do 
município, o setor de serviços gera 57,8%. Já a agropecuária não apresenta uma 
participação expressiva, com apenas 0,5%. Sorocaba é um dos principais pólos 
industriais do Estado de São Paulo, com mais de 1.800 empresas, 15.000 pontos 
comerciais e 9.900 prestadores de serviços cadastrados. O setor industrial é voltado 
principalmente para o segmento eletro-metal-mecânico, respondendo, em termos de 
arrecadação, por 63,51% do valor adicionado do Município (SEADE, 2004).  

Em Juiz de Fora, o incentivo à participação política é considerável desde, 
principalmente, a década de 70, quando se observou um crescimento generalizado de 
diversos tipos de associações e sindicatos na cidade, como no caso das associações de 
moradores. No período da redemocratização, a partir, sobretudo, do início da década 
de 90, a alta taxa de participação política combinou-se a um estilo de gestão pública 
que priorizou a descentralização como estratégia de estruturação democrática, sendo a 
cidade pioneira na institucionalização de canais participativos. Anos antes, ainda em 
1983, a cidade já institucionalizava o Conselho Comunitário Municipal, com fins de 
abrir um canal de comunicação entre o poder público e as diversas associações 
presentes localmente. Sorocaba, a seu turno, teve, desde a redemocratização, 
coligações de partidos de direita, tradicionalistas, principalmente o PSDB. Apenas em 
1989 houve um partido diferente, o PMDB. Ainda assim, a criação de Conselhos, por 
exemplo, esteve atrelada à obrigatoriedade da lei para o repasse de recursos em áreas 
como saúde, educação e crianças e adolescentes.  

São Leopoldo e Novo Hamburgo 

Localizadas na microrregião de Porto Alegre, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo são municípios cuja origem reside no processo de imigração alemã para a 
região sul do Brasil, ambas no Vale dos Sinos. A atividade econômica principal das 
duas cidades é a produção industrial de calçados. Nas décadas de 60, 70 e 80, as duas 
cidades experimentaram um crescimento considerável de seus respectivos parques 
industriais, valendo notar que São Leopoldo praticamente se igualou economicamente 
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a Novo Hamburgo, antes irradiador único do desenvolvimento da região. 
Atualmente, ao passo que Novo Hamburgo se especializou cada vez mais neste ramo, 
em São Leopoldo houve uma diversificação de atividades para o setor de serviços e 
educacionais (com a criação da Universidade do Vale dos Sinos, por exemplo), ainda 
que o setor industrial não tenha perdido em potencial e força econômica.  

Ao longo da década de 90, vale notar que, politicamente, ambas as cidades 
foram governadas basicamente por partidos e coligações de direita. Em Novo 
Hamburgo, por exemplo, PMDB e PDT, partidos de centro-direita, se revezaram no 
poder com apoio do PSDB, situação que perdura até hoje. Pode-se dizer que o papel 
da esquerda foi fraco neste período. A seu turno, em São Leopoldo, embora a maioria 
das gestões também tenham sido empreendidas pela centro-direita, é possível 
observar uma força política crescente de partidos da esquerda, os quais, desde 
principalmente o pleito de 1992, disputam as eleições locais. A última gestão 
representou, por exemplo, uma fissura na continuidade da direita, com a subida ao 
poder da Coligação Frente Humanista, composta por partidos como PT, PC do B, 
PSB, PV e PL, interrompendo um ciclo de administrações do PMDB, PDT e PTB 
desde 1982. A atuação e mesmo existência de associações e movimentos sociais 
específicos também foi maior em São Leopoldo, principalmente desde a década de 70. 
Já neste período, por exemplo, a cidade já contava com um Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário, criado exatamente como canal de contato entre estes 
entes e o poder público municipal. 

A exposição dos dados contextuais indica claramente duas coisas. Em 
primeiro lugar, os municípios têm origens históricas, caracterísiticas sociodemográficas 
e econômicas semelhantes123, mostrando, dentro de cada par, um potencial 
relativamente grande de comparabilidade124. Em segundo lugar, existem diferenças 
importantes na forma como esses municípios lidaram historicamente com a sociedade 

 

123 Destaque apenas para o primeiro deles, Ilhéus e Vitória da Conquista, dado que esta última se diversificou 
mais em termos de tipos de atividades econômicas, priorizando a indústria e o setor terciário. Ihéus, como 
visto, continua tendo sua economia baseada principalmente no plantio de cacau, ainda que conte, também, 
com um parque industrial e um setor de serviços em expansão. Politicamente, entretanto, observou-se dada 
diversificação na gestão e no planejamento governamental. 
124 Mister notar a importância de escolher, para cada par, casos de regiões e/ou Estados iguais. Como se viu, 
para diversas variáveis, como, por exemplo, as últimas relativas ao IDH-M e ao Índice de Gini, observou-se 
diferenças significativas entre os pares de Estados e regiões diferentes, mas não dentre os próprios pares. Isso 
indica que, caso a escolha tivesse sido realizada de maneira aleatória, poder-se-ia correr o risco de, por exemplo, 
comparar cidades do Nordeste e do Sul, regiões que, como se demonstrou, contam com indicadores 
sóciodemográficos de certo diferenciados. 
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civil local e com a incorporação da participação na gestão pública, refletindo, assim, 
diferenças marcantes no que diz respeito à pontuação desses municípios no IMIP. 
Para o primeiro par, por exemplo, é possível afirmar que em Vitória da Conquista há 
uma tendência de que a intensidade da participação seja de certo maior do que em 
Ilhéus, sobretudo se olharmos o cenário político de apoio da sociedade civil para 
governança no primeiro caso e a falta deste apoio no segundo. De fato, o IMIP de 
Vitória da Conquista é de 0,84, conforme visto na tabela 7, ao passo que o de Ilhéus é 
quase a metade desse valor, atingindo 0,43. Na comparação Juiz de Fora e Sorocaba, 
observou-se um crescimento do número de associações, sindicatos, etc. e já uma 
tendência à descentralização administrativa para a primeira (com a criação do 
Conselho Comunitário Municipal), ao passo que governos de direita têm sido a tônica 
para a última. Traduzido pelo IMIP, este contexto revela Juiz de Fora com uma 
intensidade participativa 87% maior do que o de Sorocaba, sendo o índice de 0,77 
contra 0,41. Em último lugar, para o par São Leopoldo e Novo Hamburgo, ambas as 
cidades têm sido governadas por partidos de centro-direita desde o período de 
redemocratização. Entretanto, São Leopoldo se diferencia por: a) contar, desde os 
anos 70, com um crescimento considerável de movimentos sociais e associações; e b) 
por contar com uma esquerda ativa e competitiva, que, inclusive, ascendeu ao poder 
com uma coligação na última gestão 2005-2008.  

A questão emergente, no entanto, é saber se essa diferença em níveis de 
institucionalização da participação realmente tem algum impacto no funcionamento 
da administração pública local e na provisão de serviços e bens públicos. Na 
sequência, buscamos responder a essa indagação através da análise das variáveis de 
resultado.  

Modernização administrativa e tributária:  

Para respondermos à questão colocada, a primeira dimensão avaliativa é 
aquela concernente à modernização administrativa e tributária da máquina pública 
local. A forma pela qual governos locais conseguem manejar os recursos e, sobretudo, 
fazer e cumprir acordos, estabelecer e cumprir metas e conferir transparência à sua 
gestão são fatores que concorrem para sua credibilidade junto à população. Neste 
sentido, faz-se importante avaliar para os três pares os resultados nessa dimensão, tal 
como realizado no quadro abaixo: 
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Tabela 8 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia,  
Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

O primeiro par de municípios confirma, de certa maneira, as expectativas no 
tocante à relação entre a intensidade do IMIP e a capacidade de negociação e 
relacionamento com a sociedade para proceder a processos de modernização nas 
áreas administrativa e tributária. Como se pode observar, programas sérios e 
sistemáticos de modernização neste sentido foram empreendidos apenas pela cidade 
de Vitória da Conquista. Ilhéus não procedeu a nenhuma delas. Isso é um indicador 
de que a gestão do primeiro caso teve não apenas vontade política, mas contou com 
apoio e soube manejar alianças para fazer estes programas, isto é, teve uma capacidade 
de negociação e uma proximidade com os grupos sociais suficientes para tanto. É 
possível dizer que o potencial, portanto, de responder e/ou mesmo lidar com 
demandas da sociedade, seja administrativamente, seja no âmbito de investimentos 
efetivos, tende a ser maior em Vitória da Conquista do que em Ilhéus.  

Não obstante, já no segundo par, observamos que as duas cidades 
implementaram programas de modernização, tanto administrativa, quanto tributária. 
Uma possível explicação para isso pode ser o fato de que Sorocaba, por exemplo, é 
um município importante de um dos Estados mais importantes do país, que é São 
Paulo. Por outro lado, outra possível explicação está relacionada ao fator populacional. 
Como visto, ambas as cidades possuem, cada uma, quase 500 mil habitantes e um 
nível de urbanização de mais de 98,5%, o que pode resultar numa necessária – e não 
apenas “opcional” – modernização administrativa e tributária. Em relação ao último 
par, encontramos, talvez, o resultado mais intrigante, que é uma situação contrária: a 
cidade com baixo IMIP, Novo Hamburgo, foi a única que procedeu a este tipo de 
processo e aquela com alto IMIP, São Leopoldo, não o fez em área alguma. De certo, 
ao caráter de interessante deste resultado, cabe um aprofundamento maior de seus 
meandros através da análise de variáveis específicas de modernização, tal como visto 
na tabela abaixo: 

Existência de programa 

sistemático de 

modernização administrativa

Existência de programa 

sistemático de 

modernização tributária

Vitória da Conquista sim sim

Ilhéus não não

Juiz de Fora sim sim

Sorocaba sim sim

São Leopoldo não não

Novo Hamburgo sim sim
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Tabela 9 

  

Existência de cadastro 
e/ou banco de dados 

da saúde 
informatizado 

Existência de 
cadastro e/ou 

banco de dados da 
educação 

informatizado 

Existência de 
cadastro e 

informatização de 
patrimônio 

Existência de 
Tesouraria/ 

Contabilidade 
Informatizados 

Existência de 
mapeamento 

Digital 

Vitória da Conquista sim sim sim Sim sim 

Ilhéus não não não Sim não 

Juiz de Fora sim sim sim Sim sim 

Sorocaba sim sim sim Sim não 

São Leopoldo sim sim sim Sim não 

Novo Hamburgo não não sim Não sim 

Fonte: SNIC, 1999 
 

A tabela 9 relaciona, para cada município, elementos específicos concernentes 
a uma perspectiva de modernização de suas estrututas administrativa e tributária. Em 
primeiro lugar, a gestão de uma das mais importantes áreas de políticas públicas, que é 
a saúde. Observa-se que, para os três pares, a tendência clara é de que cidades com 
alto IMIP contem com um cadastro informatizado de dados da área. Exceção apenas 
para o segundo par, especialmente para a cidade de Sorocaba, de baixo IMIP, cuja 
justificativa pode residir, mais uma vez, ao fator populacional, à necessidade de gerir 
uma cidade com quase 500 mil habitantes. Para os outros pares, cidades de baixo 
IMIP não contam com tal cadastro, ao contrário daquelas com alto IMIP.  

Em segundo lugar, levantamos a existência de cadastro informatizado para 
outra área de políticas públicas que também demanda e requer grande atenção por 
parte do gestor/planejador, que é a educação. Neste caso, temos exatamente o mesmo 
cenário anterior, da saúde: cidades com alto IMIP detêm o cadastro, ao passo que 
aquelas de baixo IMIP não o têm – valendo, também, o mesmo tipo de exceção para 
a cidade de Sorocaba. Por último lugar, temos a variável existência de cadastro 
informatizado do próprio patrimônio da prefeitura. Vemos que, neste caso, Ilhéus, 
uma cidade de baixo IMIP, não tem esse elemento, ao passo que, por exemplo, todas 
as cidades de alto IMIP o têm. Destaque para Novo Hamburgo e Sorocaba que, 
embora tenham baixo IMIP, contam com o recurso.  

Estes resultados são interessantes do ponto de vista analítico e, sob essa 
perspectiva, tendem a confirmar a hipótese geral deste trabalho. Pode-se dizer que a 
informatização das áreas aqui apontada varia em importância, complexidade e vontade 
de implementação por parte do gestor. É possível afirmar que a existência de um 
cadastro para controle do patrimônio, por exemplo, constitua elemento básico para 
gestão e organização do próprio orgão administrativo e, dependendo da riqueza e 
importância da cidade, poder-se-ia esperar sua presença a despeito do nível de IMIP. 
Entretanto, a existência de informatização em áreas de políticas públicas, como a 
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saúde e a educação trazidos à baila, constitui, a seu turno, elemento indicador de 
investimento em um ferramental específico para lidar com a complexidade do tema. 
Revela preocupação do gestor em não apenas lidar com o tema, mas, muito mais do 
que isso, ter à sua disposição dados efetivos para planejar investimentos, 
buscar/captar recursos em fontes diversas e, principalmente, conferir maior nível de 
objetividade aos gastos públicos e suas destinações finais. Nestes casos, como se viu, 
municípios com alto IMIP foram aqueles com maior tendência a implementarem tais 
programas e processos.  

Saúde: 

Para a área da saúde, os resultados encontrados dão dicas claras para se pensar 
dada relação entre intensidade participativa e melhora na oferta de serviços. Os dados 
abaixo dão um panorama da questão. Em primeiro lugar, interessante observar, no 
tocante ao primeiro par, que o orçamento total destinado a área de saúde, em 1996, 
era maior no município de Ilhéus (R$11,80 per capita) do que em Vitória da 
Conquista (R$6,90). Porém, a partir de 2000, o orçamento da saúde para o município 
de Vitória da Conquista não só ultrapassou o de Ilhéus em dados brutos, como 
também teve um crescimento proporcionalmente maior no período. Em 2000, por 
exemplo, o valor per capita para a cidade (R$179,00) era mais de 200% maior do que 
aquele de Ilhéus (R$26,10) e, embora em 2004 essa proporção tenha sido reduzida, 
ainda assim a ordem não se modificou, indicando que Vitória da Conquista, município 
com maior IMIP, detém mais recursos financeiros para investimento nessa área 
(R$237,70 per capita) do que Ilhéus (R$138,90). Essa relação pode ser reforçada com 
dados do SNIC (2007) para o segundo e terceiro par de municípios. Estes dados 
apontam que, no período 2000 a 2007, o valor das despesas com saúde e 
sanemamento da municipalidade de Juiz de Fora, cidade com alto IMIP, cresceu 
149%, ao passo que o orçamento para Sorocaba, cidade com baixo IMIP, cresceu 2 
vezes menos, com um índice de 67%. Semelhantemente, em 2000, em São Leopoldo, 
cidade com alto IMIP, as despesas com saúde foram 2,25 vezes maiores que seu par 
com baixo IMIP, Novo Hamburgo. 
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Tabela 10 

  UBS                                                             (por mil habts)                                                            Leitos do SUS                                  (por mil habts) 

  1996 2000 2004 2006 1996 2000 2004 2006 

Vitória da Conquista 0,187 0,206 0,210 _ 5,91 4,16 3,74 _ 
Ilhéus 0,144 0,144 0,158 _ 2,25 2,25 3,36 _ 

Juiz de For a _ 0,118 0,120 0,123 _ 4,16 3,74 4,15 
Sorocaba _ 0,034 0,034 0,02 _ 3,16 1,66 1,5 

São Leopoldo _ _ _ 0,10 _ _ 0,44 0,51 
Novo Hamburgo _ _ _ 0,02 _ _ 0,74 0,75 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados DATASUS e da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”. 
 

Os investimentos em saúde podem ser vistos, por exemplo, pelo número de 
UBS para cada município. Ilhéus, uma vez mais, deteve um valor relativamente mais 
baixo que seu par, Vitória da Conquista, contando, em 2004, com 0,158 UBS para 
cada mil habitantes, sendo que esta última atingiu a marca de 0,210, 33% mais alto, 
portanto. Este é o mesmo quadro observado no caso dos municípios do segundo par. 
Sorocaba, além de manter uma média constantemente menor de UBS para cada 
grupo de mil habitantes, ainda viu um distanciamento maior no último ano, 
provocado principalmente por uma diminuição em sua própria proporção para o 
oferecimento do serviço, passando de 0,034 em 2004 para 0,02 em 2006 – enquanto 
que, para o município de Juiz de Fora, a proporção na verdade aumentou, indo de 
0,12 em 2000 para 0,123 dois anos depois. Os dados disponíveis para o par de 
municípios no Rio Grande do Sul sugerem que, em 2006, São Leopoldo possuía cinco 
vezes mais unidades básicas de saúde (UBS), por mil habitantes, do que Novo 
Hamburgo. 

Já em relação à proporção de leitos do SUS, uma maior variabilidade de 
resultados foi encontrada. No tocante ao primeiro par, por exemplo, ao longo dos 
anos Vitória da Conquista experimentou um decréscimo na sua oferta de tais serviços, 
ao passo que Ilhéus experimentou um acréscimo. Como se vê na tabela, em 1996 a 
diferença de leitos do SUS era mais de 162% a favor de Vitória da Conquista, tendo 
caído para 11,3% em 2004, principalmente por uma queda acentuada na oferta da 
cidade, de 5,91 leitos por mil habitantes em 1996 para 3,74 em 2004. Ainda assim, vale 
dizer, há dada “vantangem” para Vitória da Conquista. Em relação ao segundo par, tal 
vantagem é mais evidente, mesmo ao longo do tempo. De 2000 a 2006, Juiz de Fora 
manteve uma média de 4,05 leitos para cada grupo de mil habitantes, ao passo que 
Sorocaba, que tem menor IMIP, teve, neste mesmo período, um decréscimo médio 
considerável de 1,5 leitos por mil habitantes ao ano. Por fim, os dados para o par de 
municípios no Rio Grande do Sul sugerem possíveis complicações para a relação 
entre níveis de institucionalização da participação e resultados da política de saúde, 
pois mesmo que São Leopoldo apresente um crescimento de 60% no número de 
leitos do SUS no município, entre 2004 e 2006 (em contraposição com a estagnação 
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do mesmo indicador para Novo Hamburgo), o indicador se apresenta 
consistentemente inferior ao do seu par com baixo IMIP. 

Educação: 

Para o elemento educacional, foram encontrados resultados que confirmam 
uma associação positiva entre níveis de institucionalização da participação e resultados 
de políticas públicas, assim como resultados que sugerem cautela, tal qual no caso da 
saúde.  

Tabela 11 

Fonte: EDUDATA-INEP; pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 

 

Tal como indica a tabela acima, para o par de municípios baianos, pode-se 
observar que o orçamento de Vitória da Conquista, apesar de inicialmente menor (em 
1996), ultrapassa o de Ilhéus a partir de 2000, demonstrando também um crescimento 
superior, de 29,5% face os 14,4% de Ilhéus para o período 2000-2004. Em relação ao 
número de escolas municipais e, por outro lado, ao número de matrículas no ensino 
fundamental, no entanto, a situação se inverte e Ilhéus atinge, para todos os anos, uma 
marca ligeiramente superior, porém com menores taxas de crescimento em relação ao 
número de matrículas em Vitória da Conquista. Ainda assim, a qualidade do ensino 
para esta última é mais alta, com um IDEB de 3,4 em 2007 contra 2,9 de Ilhéus. Isso 
pode ser um indicador de que, na verdade, Vitória da Conquista procedeu a uma 
reorganização de sua área educacional, racionalizando o serviço, o que pode ser 
constatado pelo crescimento do IDEB de 2005 para 2007, maior do que o de Ilhéus. 
Pode-se dizer que houve, portanto, uma racionalização da oferta de serviços e não 
simplesmente um corte. 

Em relação ao segundo par, Juiz de Fora e Sorocaba, encontramos uma 
situação aparentemente oposta. O crecimento do orçamento para a área em Sorocaba, 
no período 1996-2006, foi de mais de 300%, ao passo que o de Juiz de Fora foi, ainda 

1996 2000 2004 2006 1996 2000 2004 2006 1996 2000 2004 2006 2005 2007

Vitória da Conquista 32,9 97,1 125,8 _ 0,51 0,49 0,44 _ 0,04 0,08 0,08 _ 2,4 3,4

Ilhéus 55,2 86,1 98,5 _ 0,63 0,69 0,69 _ 0,11 0,14 0,14 _ 2,8 2,9

Juiz de For a 48,3 103 159 185 _ 0,118 0,120 0,123 _ 4,16 3,74 4,15 3,1 3,7

Sorocaba 91 178 260 370 _ 0,034 0,034 0,02 _ 3,16 1,66 1,5 5,1 4,8

São Leopoldo 60,1 97,4 192 266 _ 0,160 0,170 0,170 _ 0,07 0,09 0,11 3,5 3,7

Novo Hamburgo 75,2 106 213 230 _ 0,237 0,237 0,237 _ 0,08 0,08 0,9 3,6 3,8

Orçamento total                                   

(per capta)

Escolas municipais                                                             

(por mil habts)                                                           

Matrículas no 

Fundamental                                  

(per capta)

IDEB
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que muito expressivo, apenas se aproximou deste valor, chegando a 283%. Não 
obstante, ao compararmos os indicadores de oferta de serviços na área, vemos que, 
por exemplo, a proporção de escolas em relação à população é sempre maior em Juiz 
de Fora do que em Sorocaba, assim como, principalmente, o número de matrículas 
em ensino fundamental, chegando em 2006 com uma diferença de quase 180% a 
favor de Juiz de Fora. Tal diferença se explica em função de que, em Sorocaba, apenas 
15% do total de vagas no ensino fundamental é oferecido pelo município, isto é, a 
maior parte do serviço de educação do município é prestada por escolas particulares 
ou por outras esferas de governo (estadual ou federal). Em Juiz de Fora, por sua vez, 
em 2000, 44% de todas as vagas no ensino fundamental eram administradas pelo 
município (SNIC, 2009). Em relação à qualidade da educação fundamental, medido 
pelo IDEB, enquanto observamos no período analisado melhoria expressiva do 
indicador para Juiz de Fora, percebemos o declínio da qualidade do ensino em 
Sorocaba, mesmo que o índice observado para o segundo município seja 
relativamente maior do que para o primeiro. Em suma, observamos uma cobertura do 
serviço público de educação muito maior e com qualidade crescente no município 
com o maior IMIP, ainda que o orçamento da área não ultrapasse o de Sorocaba (um 
dos municípios mais ricos do interior paulista). 

Por último, vale observar, para o par do Sul, que o orçamento que São 
Leopoldo destinou à área superou o de Novo Hamburgo tanto em termos de 
crescimento ao longo dos anos, quanto em termos absolutos para 2006, com uma 
diferença de 16%. Além disso, dados do Censo 2000 revelam que a taxa bruta de 
frequência a escola de São Leopoldo é de 86%, ao passo que a de Novo Hamburgo é 
de 80%, sendo que em ambos os municípios o poder público municipal é responsável 
por aproximadamente 50% das vagas do ensino fundamental, o que reflete um 
cobertura relativamente alta do serviços público local em relação a outros provedores 
do serviço. Finalmente, o aumento no número de matrículas em São Leopoldo, o que 
praticamente não ocorreu em Novo Hamburgo, foi acompanhado também pela 
melhoria na qualidade do ensino tal como medido pelo IDEB. 

Assistência Social: 

A Assistência Social é a área de políticas pública mais recentemente 
institucionalizada dentre aquelas aqui analisadas. Há apenas alguns anos, por exemplo, 
que sua lei orgânica foi efetivamente implantada (a LOAS, em 2003). Para as cidades 
aqui em pauta, a tabela abaixo confere uma visão geral da área: 
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Tabela 12 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 

 

Vemos acima que Ilhéus encontra-se em situação mais benéfica do que 
Vitória da Conquista no tocante à destinação de verbas para a área. Porém, a partir de 
2004, Vitória da Conquista apresentou um crescimento significativo, passando de 4,6 
para 18,2 reais per capita. Assim, ambas cidades apresentaram aumento considerável 
de investimentos na área ao longo do período, havendo um certo equilíbrio no ano 
final, com valores per capita aproximados. Juiz de Fora que, em 2000, também 
possuía situação inferior ao seu par de baixo IMIP, apresentou amentos significativos 
(de quase 100%) no volume de recursos destinados à assistência social, enquanto 
Sorocaba teve o orçamento da área drasticamente reduzido. Com base nos dados 
disponíveis para 2000, o município riograndense com alto IMIP também superou seu 
par, Novo Hamburgo, na alocação de recursos para a assistência social. 

Para o par Juiz de Fora e Sorocaba, dados do funcionalismo público 
municipal dão indicações de que a situação da primeira é relativamente melhor que a 
da segunda. No período 2004-2006, houve, em Juiz de Fora, um crescimento de 4,6 
para 4,9 funcionários da área de assistência social para cada grupo de 1000 habitantes. 
Em Sorocaba, observa-se um valor deveras menor neste mesmo período, com um 
crescimento de 0,18 para 0,24 funcionários por grupo de 1000 habitantes. Esta última 
cidade tinha, em 2006, portanto, 20 vezes menos funcionários do que a outra na área 
da assistência social. Em último lugar, para o par São Leopoldo e Novo Hamburgo, 
muito embora o crescimento do número de beneficiários tenha sido maior nesta 
última cidade, em termos absolutos observa-se que a situação é melhor em São 
Leopoldo, que conta com um percentual de 39% contra 30% da outra.  

1996 2000 2004 2004 2006 2004 2006

Vitória da Conquista 4,6 4,6 18,2 _ _ _ _

Ilhéus 1,8 11,4 20,6 _ _ _ _

Juiz de For a _ 51,79 99,7 4,6 4,9 _ _

Sorocaba _ 85,33 21,18 0,18 0,24 _ _

São Leopoldo _ 59,61 _ _ _ 39,2 39

Novo Hamburgo _ 24,42 _ _ _ 24,5 30

Orçamento total                                   

(per capita)

Número de 

funcionários                                   

(por mil habts)

Beneficiários 

Bolsa Família
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Habitação e Infra-estrutura urbana: 

Habitação e infra-estrutura urbana são fatores importantes que influenciam 
diretamente a qualidade de vida dos habitantes locais, principalmente em contextos de 
crescimento urbano desordenado, como em todos os casos analisados. 

Tabela 13 

Fonte: SNIC; DATASUS. 
 

Vemos que, para as duas variáveis consideradas, domicílios com rede de 
esgoto e com abastecimento de água, Vitória da Conquista apresenta valores melhores 
do que Ilhéus, indicando que políticas de planejamento urbano e de investimento na 
área foram levadas a cabo na cidade com maior rigor do que nesta última. Vale 
lembrar que, como já colocado anteriormente, a efetiva implementação de tais 
políticas, para que seja eficaz e eficiente, apresentando valores mais altos, como neste 
caso, depende, em grande medida, da responsividade do governo a demandas da 
sociedade civil e sua capacidade, administrativa e financeira, de responder a tais 
demandas.  

Para os dois outros pares de municípios, vale observar que as informações 
tendem a favorecer (ou definitivamente não prejudicar) a situação daqueles municípios 
com maior IMIP, tal como indicado na tabela abaixo: 

Tabela 14 

Fonte: SNIC. 

Observa-se que, por exemplo, para o primeiro par, Juiz de Fora e Sorocaba, 
existe um percentual semelhante de domicílios com acesso à rede geral de 
abastecimento de água. No entanto, para o segundo par, enquanto em São Leopoldo 
96% dos domicílios têm este acesso, em Novo Hamburgo o índice é de 79%, sendo 
consideravelmente menor, portanto. Os serviços de coleta de lixo também são 

Vitória da Conquista 50,3 53 90,7 92

Ilhéus 40 42 42,7 60

 % de domicílios conectados 

à rede de esgoto 

2000 2004

 % de domicílios c/ 

abastecimento de água

2000 2004

Acesso a rede geral 

de abastecimento de 

água (%)

Lixo coletado 

diretamente (%)

Juiz de For a 97 99

Sorocaba 98 95

São Leopoldo 96 99

Novo Hamburgo 79 98
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melhores nas cidades com intensidade de participação maior. Tanto em Juiz de Fora, 
quanto em São Leopoldo, os percentuais são de 99% da população, ao passo que, das 
cidades com IMIP menor, a melhor classificada é Novo Hamburgo, que atinigiu 98% 
de domicílio com coleta de lixo – ainda assim menor que seu par São Leopoldo, de 
alto IMIP. 

Os resulados apresentados para as variáveis de resultado de gestão e políticas 
públicas indicam uma tendência clara, porém não infalível, a favor dos municípios 
com IMIP relativamente alto. De fato, para cada par de cidade, em cada variável 
recuperada, o município com maior intensidade participativa revelou, em geral, 
melhores números e, portanto, melhor situação para oferta de serviços em áreas 
importantes, como a saúde, educação e infra-estrutura urbana. Este tipo de relação 
e/ou tendência confirma os argumentos elencados em estudos anteriores, como Pires 
e Tomás (2007), que concluíram pela existência de relação semelhante para outros três 
pares de cidade: Camaragibe e Garanhuns em Pernambuco, Sobral e Maracanaú no 
Ceará e, por fim, Vitória da Conquisa e Itabuna na Bahia (sendo que, mais uma vez, 
Vitória da Conquista, cidade com alto IMIP, apresentou resultado consistentemente 
melhores). Também em Vaz (2009) observamos resultados com a mesma tendência 
para municípios do estado de Minas Gerais, como Poços de Caldas e Montes 
Claros125.  

Comparação entre cidades diferentes com níveis de institucionalização 

da participação semelhantes 

contextualizando as diferenças 

A segunda bateria de testes comparativos, como descrito anteriormente, 
introduz novas condições para a observação de possíveis relações entre níveis de 
instituicionalização da participação e resultados de gestão e políticas públicas. Além de 
analisarmos mais seis cidades, divididas em duas triplas, invertemos o teste 
comparativo realizado acima, comparando municípios diferentes com IMIP 
semelhante. Abaixo, descrevemos os resultados da comparação: a) no interior da 
primeira tripla de municípios que possuem características variadas em termos 
econômicos, demográficos, políticos e sociais, mas compartilham altos níveis de 

 

125 Além desses estudos anteriores, a análise de outros pares de municípios potencialmente comparáveis (a 
partir da amostra existente) – como Chapecó e Lages, em  Santa Catarina, ou Vitória da Conquista e Jequié – 
confirma as mesmas tendências observadas nos dados apresentados. 
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insitucionalização da participação; e b) no interior da segunda tripla que, da mesma 
forma, inclui municípios diferentes, porém com níveis de institucionalização da 
participação igualmente baixos. A tabela e os parágrafos a seguir estabalecem as 
diferenças no interior de cada tripla de município. 

Tabela 15 

Municípios População Taxa Urbanização 
Renda 

per capta 
Gini IDH-M Taxa Alfabetização 

Sobrevivência até 60 
anos 

IMIP 

Chapecó-SC            146967 92% 341,64 0,57 0,848 92,89 90,83 0,81 

Poços de Caldas-
MG 

135627 96% 435,56 0,56 0,841 94,32 89,58 0,70 

Sobral-CE             155276 87% 151,57 0,63 0,699 73,56 78,41 0,67 

Luziânia-GO              141082 92% 209,95 0,57 0,756 87,97 80,53 0,39 

Lages-SC               157682 97% 335,45 0,61 0,813 92,79 83,91 0,35 

Garanhuns-PE       117749 88% 167,83 0,62 0,693 75,72 72,88 0,28 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

Chapecó, Poços de Caldas e Sobral possuem uma coisa em comum: altos 
níveis de insitucionalização da participação (respectivamente, 0,81, 0,70 e 0, 67 – tabela 
15). Porém, para além dessa semelhança e do fato dos três municípios terem 
aproximadamente o mesmo porte, existem diferenças relevantes em termos das 
dinâmicas econômicas, socais e políticas. Os municípios localizam-se em três regiões 
muito distintas do Brasil (Sul, Sudeste e Nordeste), o que afeta siginificativamente a 
dinâmica e o potencial de desenvolvimento local. Mesmo que nos três casos, a 
economia se baseie principalmente na indústria, os níveis de dinamismo e riqueza local 
são distintos, haja visto a variação expressiva na renda per capta (tabela 15). Enquanto 
a industrialização em Sobral é processo mais recente (agroindústria e vestuário), 
estimulada pela política de incentivo fiscal adotada pelo governo do estado do Ceará 
nos anos 1990, em Chapecó, município do Oeste Catarinense, a industrialização é 
mais antiga e consolidada contando com as sedes das principais empresas 
processadoras e exportadoras de carnes de suínos, aves e derivados da América 
Latina. Já Poços de Caldas apresenta um cenário intermediário, com a transição de 
uma economia anteriormente baseada no turismo (aguas termais e cassinos, até 
meados do século XX) para industrilização a partir da década de 1970 com a 
mineração (e produção de Alumínio) e indústria química e agroindustria (laticínios), 
que hoje representa a oitava maior arrecadação de ICMS em Minas Gerais. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
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O nível do problema social enfrentado por essas cidades também é bastante 
diferenciado. Em Sobral, crescimento desordenado da cidade (fluxos migratórios e 
ocupação ilegal de terras suburbanas) em função da rápida e recente industrialização 
tem provocado escassez de bens e serviços públicos essenciais para uma população 
com níveis de escolaridade, longevidade e desenvolvimento humano 
siginificativamente mais baixos do que os outros dois municípios (tabela 15). Em 
Poços de Caldas, o desafio principal tem sido acomodar a migração de populações 
carentes oriundas do municípios vizinhos e do norte do estado, pressionando a oferta 
de políticas sociais e habitacionais da prefeitura. Já em Chapecó, o dinamismo 
econômico tem mantido níveis de emprego relativamente elevados nas últimas 
décadas. 

Por fim, diferenças importantes no perfil político-partidário de décadas 
recentes marcam a comparação entre os três municípios. Enquanto em Chapecó 
observa-se uma polarização importante entre o grupo de direita liderado pelo PFL-
DEM, o qual governou o município por três gestões (1989-1992, 1993-1996, 2005-
2008), e o grupo organizado ao redor do PT, que ocupou a prefeitura entre 1997-
2004, Sobral e Poços de Caldas possuem cenários políticos com menor grau de 
contestação. No município cearense, a coalizão liderada pelo PSDB venceu as eleições 
municipais em 1996 e reelegeu o prefeito em 2000, e fez o sucessor para a gestão 
2005-2008, mantendo a continuidade das principais políticas públicas do governo 
anterior por um período de 3 gestões (12 anos). Já em Poços de Caldas, predominam 
coalizões de centro direita, com a liderança do PFL-DEM em aliança com o PSDB. 
Apesar de menos expressivo na política de Poços de Caldas, o PT chegou a vencer as 
eleições e governar o município na gestão 2001-2004. 

A tripla de municípios Garanhuns, Luziânia e Lages captura importantes 
diferenças em termos de estruturas econômicas, sociais e políticas, além de 
localizarem-se em três regiões (Nordeste, Centro-Oeste e Sul) e estados (PE, GO, SC) 
bastante diferentes. Porém, esses municípios têm algo em comum: um baixo índice de 
insititucionalização da participação, respectivamente, 0,28, 0,39 e 0,35. Com relação ao 
contexto econômico, enquanto o município do interior de Pernambuco, Garanhuns, 
apresenta uma base econômica relativamente frágil, assentada nas atividades ligadas a 
comércio e serviços (principalmente o turismo) com pouco vocação industrial; a 
economia de Luziânia, em Goiás, experimentou alguma dinamização com ampliação 
das atividades agrícolas, fruticultíferas e agropecuárias, melhorias na área de serviços e 
a implantação da agroindústria, com o Distrito Agroindustrial de Luziânia, como 
resultado de sua proximidade e posição de cidade dormitório em relação à Brasilia; e 
por fim, Lages, cidade-pólo da região serrana catarinense tem uma longa história 
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econômica marcada pela pecuária extensiva e pelo extrativismo da madeira, 
fornecendo matéria-prima ao mercado nacional (madeira para construção civil) e 
madeira beneficiada para exportação. Atualmente, adicionam-se à extração e 
beneficiamento de madeira, nesse municíoio, os setores de papel e celulose e de 
alimentos e bebidas. A renda per capta desses municípios é respectivamente R$167, 
R$209 e R$335. 

É sábido que todos os municípios brasileiros enfrentam desafios importantes 
na redução da probeza e de desigualdes socais e de renda, porém os distintos níveis de 
desenvolvimento humano para os três municípios (vide coeficientes do IDH, tabela 
15) sugerem diferenças substantivas no que diz respeito à gravidade do problema 
social em cada um desses locais. Enquanto que em Lages, o governo municipal 
enfrenta o desafio de estender serviços e bens públicos para atender a crescente 
demanda nutrida pelo fluxo migratório pelos empregados insdustriais no município; 
em Luziânia, uma dinâmica territorial marcada pela ausência de políticas de 
regularização fundiária tem produzido bairros carentes, disproporcionalmente 
populosos, distantes da sede ou área central e sem a devida atenção do poder público 
nos quais índices de criminalidade atingem níveis excepcionais além das altas taxas de 
de desemprego, alcançando 28% da população ativa da cidade. Finalmente, em 
Garanhuns, 10 das 11 áreas-bairros que compõem o município sofrem com a 
precariedade da infra-estrutura urbana e de serviços públicos, sendo identificadas 
como áreas de favela, haja visto as relativamente baixas taxas de alfabetização e 
longevidade no município. 

Do ponto de vista da trajetória política desses municípios nas últimas décadas, 
enquanto em Garanhuns, observa-se nas últimas gestões coalizões de centro-esquerda 
com presença dominante do PSB e PMDB, a história político-partidária de Lages é 
marcada por um perfil mais conservador, com o predomínio de oligarquias agrárias 
tradicionais do estado. Um dos principais partidos é o PFL-DEM. O PMDB e PDT 
também têm importância no município e apenas mais recentemente o PSDB. Já o PT 
e outros partidos de centro-esquerda são pouco significativos. Em Luziânia, a política 
local pode ser caracterizada pela existência de uma forte tradição de famílias 
dominantes (Roriz, Rodrigues, Melo e Meireles) que se revezam nos espaços de poder 
por meio de práticas políticas clientelistas, prinicipalmente estratégias assistencialistas 
em troca de apoio eleitoral. Lideranças locais tradicionalmente pertenciam a partidos 
de centro-direita conservadora (PSD e UDN) migrando nas últimas décadas 
principalmente para o PMDB e PSDB. 



264 

 

Leonardo Avritzer 

Comparando os resultados 

Uma vez estabelecidas as importantes diferenças no interior de cada tripla de 
municípios, respectivamente, com altos e baixos níveis de institucionalização da 
participação, partimos para a comparação entre esses municípios em termos dos seus 
resultados de gestão e políticas públicas. De forma geral, as comparações confirmam 
as associações encontrada anteriormente entre níveis de institucionzaliação da 
participação no município e resultados. Isto é, o grupo de municípios com IMIP baixo 
compartilha indicadores de resultado sistematicamente inferiores em relação ao grupo 
de municípios com IMIP alto, independetemente das diferenças no interior de cada 
tripla em termos da economia, políticas e situação social local. 

Em Luziânia, Lages e Garanhuns, a receita corrente per capta cresceu mais de 
100% entre 2000 e 2004 (saindo respectivamente de R$250, R$248, R$201 para 
R$646, R$529, R$416). No entanto, mesmo que a receita tenha crescido 
significativamente, observamos nesses município com baixo nível de 
institucionalização da participação que a alocação de recursos em áreas sociais 
prioritárias, como saúde e educação, ainda é relativamente pequena, permanecendo 
em patamares muito inferiores aos municípios com alta classificação no IMIP, isto é, 
Chapecó, Poços de Caldas e Sobral (Tabela 16). Mesmo possuindo níveis de renda, 
IDH e Gini igualmente variados (ou seja, municípios nas duas triplas com níveis 
semelhantemente altos e baixos desses indicadores – Tabela 15), ainda assim o grupo 
de municípios com IMIP baixo nunca supera (na maioria dos casos ficando bem 
abaixo) os montantes alocados para a educação e saúde nos municípios com IMIP 
alto. Quando comparamos os valores na tabela abaixo com estatísitcas disponíveis 
para toda amostra de municípios pesquisados, observamos que via de regra enquanto 
os valores alocados para saúde e educação nos municípios com baixo IMIP (Luziânia, 
Lages e Garanhuns) estão abaixo das médias para a amostra nesses mesmos 
indicadores, Chapecó, Poços de Caldas e Sobral pertencem ao grupo dos 30% dos 
municípios da amostra com os maiores orçamentos para saúde e educação. 

Além disso, situação semelhante pode ser observada com relação às despesas 
de investimento. Dado que se trata de um conjunto heterogêneo de municípios (em 
termos de renda e desenvolvimento local), a observação de uma distinção consistente 
entre os dois grupos de municípios (triplas) sugere que níveis de IMIP podem estar 
associados com esforços de governos locais para a ampliação de sua capacidade de 
investimento. Por exemplo, o crescimento expressivo do orçamento para as áreas 
sociais em Sobral se deve à implementação de um sistema de monitoramento de 
gastos e ao exercício de austeridade administrativa e disciplina fiscal (para que as 
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despesas consumissem menos receitas) com vistas à ampliação da capacidade de 
investimento da prefeitura. Além disso, o município de Sobral investiu na atualização 
de suas bases tributárias e na informatização do IPTU, que teve um crescimento de 
267% entre 1996-2000 e 262% entre 2001-2004. Outros impostos coletados pelo 
município, como o ITBI e o ICMS, também tiveram incrementos da mesma ordem 
no período observado. Diferentemente, em Garanhuns, não se observou nenhum 
tipo de iniciativa para melhoria da administração e para aumentar o baixo nível de 
informatização das bases de dados sobre arrecadação do município, explicando tanto 
o baixo nível de seus investimentos quanto os orçamentos reduzidos na área social. 

Tabela 16 

Municípios  IMIP 

Orçamento total da área de saúde em  (per 
capita) 

Orçamento total da área de educação em 
(per capita) 

Despesa de 
investimento do 

município                        
(per capita)  

2000 2004 2006 2000 2004 2006 2004 

Chapecó-SC            0,81 154,4 291,6 341,70 187,9 225,9 299,8 81,95 

Poços de Caldas-MG 0,70 150,2 284,5 366,1 175,4 260,7 351,1 603,77 

Sobral-CE             0,67 245,97 446,8 -- 89,39 224,3 -- 307,2 

Média (amostra) 0,55 143,20 221,12 296,02 134,19 181,59 251,14 83,29 

Mediana (amostra) 0,59 127,90 221,10 297,77 97,25 166,85 236,27 69,85 

Luziânia-GO              0,39 39,3 73,9 165,10 64,6 51,1 88,3 39,1 

Lages-SC               0,35 102,7 186 219,60 86,8 155,9 196,8 85 

Garanhuns-PE       0,28 -- 80,7 -- -- 92,2 -- 65,4 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

As diferenças observadas em termos da alocação de recursos municipais 
repercutem naturalmente nos resultados dessas políticas. As tabelas (17, 18, 19), 
abaixo, indicam que os três municípios que compartilham um baixo nível de 
institucionalização da participação, apesar de suas diferenças (discutidas acima), 
consistentemente apresentam desempenho inferior, em relação aos municípios com 
uma alta pontuação no IMIP, no que diz respeito ao acesso e qualidade de serviços 
públicos essenciais e infra-estrutura urbana. 

O conjunto de informações sobre resultados das ações do governo municipal 
na área da educação, apresentadas na tabela 17, indicam que em geral os muncípio 
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com alto nível de institucionalização da participação tem um maior número de alunos 
matriculados nas escolas do ensino fundamental (com exceção de Chapecó, o número 
de matrículas no municípios com IMIP alto está acima da média para amostra, 0,11). 
As escolas municipais nessas cidades também tendem a oferecer a maior parte dessas 
vagas no município (isto é um maior nível de cobertura do serviço, de acordo com o 
percentual de matrículas em escolars municipais). Além disso, são estes os municípios 
que comparadamente aos municípios com baixo IMIP apresentam aumentos 
consideráveis na taxa de frequência e as melhores avaliações em termos da qualidade 
do ensino, tal como medido pelo IDEB (também acima da média para amostra, 3,25). 
Dados sobre a distribuição territorial dos serviços, disponíveis para Luziânia, 
confirmam a baixa performance descrita acima, indicando a concentração dos serviços 
de educação no município no centro da cidade, região mais antiga e mais nobre da 
cidade. Além disso, somente nos últimos anos, o município começou a dispor de 
serviço de creche pública. 

Tabela 17 

Municípios 
Índice municipal de 

participação           
(índice sintético) 

Número de 
Matrículas no 

Ensino 
Fundamental  2004 

(por mil habts) 

Taxa bruta de frequência à 
escola 

Percentual de 
matrículas no 

ensino 
fundamental em 

escolas 
municipais 2000 

IDEB 2005 

1991 2000 

Chapecó-SC            0,81 0,04 64 97 37 3,40 

Poços de Caldas-MG 0,70 0,12 68 77 61 3,90 

Sobral-CE             0,67 0,17 57 82 51 -- 

Luziânia-GO              0,39 0,02 61 79 49 -- 

Lages-SC               0,35 0,09 69 88 32 3,1 

Garanhuns-PE       0,28 0,01 66 79 36 2,3 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

Com relação aos resultados para a saúde, os municípios com baixo grau de 
institucionalização da participação apresentam um desempenho sistematicamente 
baixo quando compradas com os municípios com IMIP alto e com a médias para o 
conjunto de município da amostra. Enquanto o número de hospitais nos municípios 
com IMIP alto cresceu entre 2000 e 2008 (com exceção do caso de Sobral), nos 
municípios com baixo IMIP esse número permanceu estável ou foi reduzido. 
Observa-se um resultado semelhante quando observamos o número de unidades de 
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atendimento médico. Já a média de consultas médicas pelo SUS é inferior nos 
municípios com baixo IMIP (com a exceção de Lages), enquanto os municípios com 
alto IMIP apresentam números médios de consultas que estão entre os 30% mais 
altos no conjunto da amostra estudada. A queda do número de hospitais em Sobral 
reflete a mundança de estratégia no sentido da  descentrlização do atendimento a 
saúde. Como resultado de seus investimentos na área de saúde, o município de Sobral 
mais do que dobrou o número de Unidades Básicas de Saúde (UBS), no período 
analisado, atingindo a marca de uma UBS para aproximadamente 3.000 habitantes, e 
teve sua taxa de mortalidade infantil reduzida de 115 para 43 óbitos por mil crianças, 
entre 1996-2000, e de 43 para 21 óbitos por mil crianças, entre 2000 e 2004. 

Tabela 18 

Municípios 
Índice municipal de 

participação           (índice 
sintético) 

Número de hospitais 
Número de unidades de 

atendimento médico, 2000 
Média de Consulta 
Médica SUS, 2006 

2000 2008 

Chapecó-SC            0,81 1 2 69 1,97 

Poços de Caldas-MG 0,70 4 5 68 2,75 

Sobral-CE             0,67 7 4 118 1,2 

Luziânia-GO              0,39 3 3 34 1,01 

Lages-SC               0,35 4 2 69 1,89 

Garanhuns-PE       0,28 5 5 39 0,56 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
 

Por fim, dados sobre infra-estrutura confirmam as observações de que 
mesmo entre municípios bastante distintos entre si, o desempenho tende a ser 
relativamente inferior quando os níveis de institucionalização da participação são 
baixos (em comparação com os mesmos indicadores para municípios com alto IMIP). 
A tabela abaixo ilustra essa observação com dados que apresentam maiores redes de 
água, assim como maiores crescimentos da rede ao longo do tempo, e maior 
cobertura da rede de esgoto nos municípios com alto IMIP, em comparação com 
outras cidades em que o nível de institucionalização da particpação é baixo. Um 
padrão semelhante ao descrito acima também foi identificado a cobertura dos serviços 
de coleta de lixo nesses municípios – sendo que Lages o município com a maior 
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cobertura dentre o grupo de baixo IMIP (145 mil) não atinge nem mesmo o nível de 
Poços de Caldas, com a pior cobertura dentre o grupo de IMIP alto (157 mil). 

Tabela 19 

Municípios 
Índice municipal de 

participação           (índice 
sintético) 

% de famílias com esgoto 
doméstico 2004 

Extensão da rede de água (km) 

2000 2004 2006 

Chapecó-SC            0,81 -- 621,1 636,4 637 

Poços de Caldas-MG 0,70 97 638,1 907,9 935 

Sobral-CE             0,67 27,8 202,3 270 288 

Luziânia-GO              0,39 8,5 99 221 221 

Lages-SC               0,35 8 574,3 -- 720 

Garanhuns-PE       0,28 -- 142 218 226 

Fonte: elaboração dos autores a partir dos dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil 
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Conclusão 

Esse estudo buscou avaliar os possíveis efeitos da institucionalização da 
participação no desempenho de governos locais brasileiros, por meio de instâncias 
como conselhos gestores de políticas públicas e orçamento participativo, por 
exemplo. Esse esforço se dividiu em duas etapas. A primeira delas envolveu a 
operacionalização da participação nos governos locais como variável independente, 
por meio da construção de um índice que mensura diferenças entre municípios em 
termos da densidade, diversidade, durabilidade e potencial deliberativo das instâncias 
de participação local existentes. Já a segunda etapa se constituiu de uma série de 
análises comparativas que buscaram identificar: a) diferenças entre classes de 
municípios com diferentes níveis (alto, médio e baixo) no Índice Municipal de 
Institucinalização da Participação (IMIP); b) diferenças entre resultados de gestão e 
políticas públicas entre pares de municípios semelhantes, porém com IMIP distinto; e, 
por fim, c) semelhanças entre resultados de gestão e políticas públicas entre triplas de 
municípios distintos, porém com IMIP semelhante. 

O conjunto dessas análises sugere um padrão relativamente consistente e uma 
possível associação positiva entre níveis de institucianlização da participação nos 
municípios e seu desempenho em termos da gestão e provisão de políticas públicas. 
Porém, como os dados e as análises anteriores apontaram, essa associação não é 
perfeita nem inequívoca e a análise anterior não se furtou de identificar possíveis 
contradições ou exceções. Tais ocorrências sugerem duas implicações:  

o controle de variáveis intervenientes por meio da compração entre pares e 
triplas de municípios, embora seja um avanço metodológico e analítico em relações a 
estudos comparativos anteriores sobre o mesmo tema, ainda guarda imperfeições. Isto 
é, por mais que alguns pares envolvam municípios realmente semelhantes, sempre 
existem algumas diferenças ou semelhanças entre cidades que podem passar 
despercebidas nas comparações mesmo sendo importantes na explicação da variação 
dos resultados (por exemplo, trajetórias históricas, lideranças locais, eventos 
extraordinários, etc.).  

talvez os resultados de gestão e políticas públicas, assim como os níveis de 
institucionalização da participação nos municípios, estejam sendo causados por uma 
terceira variável, que esteja presente nos casos de municípios com IMIP alto e bom 
desempenho e ausente nos casos de municípios com IMIP baixo e mal desempenho. 
Uma análise dessas variáveis foge ao escopo do presente estudo, mas apresentam-se 
como agenda de pesquisa importante a ser desenvolvida na sequência desse trabalho. 
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Indepedentemente dessas limitações, presentes em diversos trabalhos sobre 
avaliação de políticas públicas, o presente estudo apresentou dados agregados para um 
conjunto de 44 municípios, além de informações detalhadas e contextualizadas para 
12 municípios, em diferentes estado e regiões do Brasil. O conjunto dessas 
informações provém sustentação empírica suficiente para a constatação de uma 
associação positiva entre níveis de institucinalização e bom desempenho de governos 
locais. 
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Tabela 20 - Lista de Municípios da Amostra 

UF Município 
Índice municipal de 

Institucionalização da 
participação (IMIP) 

População 
Renda per capita 

municipal 
Índice de 

Gini 
IDH-M 

RS Porto Alegre          0,94 1360590 709,88 0,61 0,865 

MG Belo Horizonte        0,94 2238526 557,44 0,62 0,839 

PE Recife                0,86 1422905 392,46 0,68 0,797 

BA Vitória da Conquista  0,84 262494 204,9 0,63 0,708 

SC Chapecó               0,81 146967 341,64 0,57 0,848 

SC Blumenau              0,77 261808 462,28 0,51 0,855 

MG Juiz de Fora          0,77 456796 419,4 0,58 0,828 

RS São Leopoldo          0,75 193547 370,06 0,55 0,805 

PE Camaragibe            0,71 128702 173,44 0,58 0,747 

MG Poços de Caldas       0,70 135627 435,56 0,56 0,841 

PA Belém                 0,68 1280614 313,93 0,65 0,806 

CE Sobral                0,67 155276 151,57 0,63 0,699 

SP Campinas              0,66 969396 614,86 0,58 0,852 

BA Salvador              0,66 2443107 341,32 0,66 0,805 

GO Goiânia               0,65 1093007 508,3 0,61 0,832 

RJ Petrópolis            0,65 286537 399,93 0,58 0,804 

RJ Volta Redonda         0,65 242063 348,17 0,53 0,815 

PE Olinda                0,61 367902 257,41 0,61 0,792 

SP São Paulo             0,61 10434252 610,04 0,62 0,841 

BA Itabuna               0,61 196675 468,26 -- -- 

BA Alagoinhas            0,60 130095 430,87 -- 0,630 

GO Anápolis              0,60 288085 293,89 0,57 0,788 

PE Petrolina             0,59 218538 201,23 0,64 0,747 

MG Uberlândia            0,52 501214 389,32 0,56 0,830 

MG Montes Claros         0,48 306947 245,43 0,62 0,783 

SP Cubatão               0,47 108309 267,53 0,49 0,772 

CE Fortaleza             0,44 2141402 306,7 0,66 0,786 

GO Águas Lindas de Goiás 0,44 105746 150,35 0,46 0,717 

BA Ilheus                0,43 222127 421,54 -- -- 

BA Jequié                0,43 146202 -- -- -- 

RJ Rio de Janeiro        0,41 5857904 596,65 0,62 0,842 
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SP Sorocaba              0,41 493468 448,22 0,55 0,828 

BA Teixeira de Freitas   0,40 107486 198,56 0,63 0,698 

PE Caruaru               0,40 253634 209,76 0,58 0,713 

GO Luziânia              0,39 141082 209,95 0,57 0,756 

RS Novo Hamburgo         0,39 236193 390,95 0,55 0,809 

GO Aparecida de Goiânia  0,38 336392 201,68 0,47 0,764 

CE Juazeiro do Norte     0,38 212133 147,11 0,61 0,697 

CE Crato                 0,38 104646 168,05 0,66 0,716 

SC Lages                 0,35 157682 335,45 0,61 0,813 

PE Garanhuns             0,28 117749 167,83 0,62 0,693 

BA Juazeiro              0,24 174567 175,15 0,63 0,683 

CE Caucaia               0,21 250479 129,23 0,56 0,721 

CE Maracanaú             0,07 179732 129,76 0,51 0,736 

 

Construção do índice sintético: 

Abaixo segue uma descrição sumária dos subíndices, dos indicadores e variáveis 

que compõem esses subíndices, e do procedimento para agregação dos subíndices 

em um índice sintético. Para maiores detalhes sobre as variáveis que compõem os 

subíndices e sua forma de cálculo, ou informações sobre a base de dados, favor 

entrar em contato com os autores. 

a) Fórmulas e explicações para cada componente do índice  

a.1) Subíndice densidade: mensura a quantidade de instituições participavas 

existentes no município (números de conselhos gestores de políticas públicas, 

orçamento participativo e outras formas de participação na gestão) e sua evolução 

nos últimos 12 anos, capturando mudanças ocorridas nas últimas três gestões 

municipais (respectivamente 1997-2000, 2001-2004, 2005-2008). 

IPDENS = (CONSMED x1) + (OP x media CONSMED) + (OUTRA x media CONSMED/3)  
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O subíndice densidade é composto pelo número médio de conselhos nas três 

gestões muncipais (o que mitiga potenciais picos observados em gestões específicas 

e provém maior relevância a construção gradual e histórica das instituições nos 

municípios), somado com a existência ou não de orçamento participativo no 

município (multiplicado pela média para amostra do número méido de conselhos 

por município, pois como identificado em estudos anteriores, o impacto da 

existência de OP nos município tende a ser significativamente maior do que a 

existência de mais um ou menos um conselho), somado com a existência ou não de 

outras instituições participativas (multiplicado por um-terço da média para amostra 

do número méido de conselhos por município, dada a relevância relativamente 

menor dessas instituições no conjunto dos canais de participação do município). 

a.2) Subíndice diversidade: mensura a variedade de áreas de política pública e 

número de métodos de participação acumulados nas últimas três gestões 

municipais (1997-2000, 2001-2004, 2005-2008).  

IPDIVER = OP + OUTRA + CONSVARD [escala: 0 a 3] 

O subíndice diversidade é composto pela existência ou não de orçamento 

participativo no município, somando pela existência ou não de outras insitituições 

participativas, e somado, finalmente, por uma medida da variedade de conselhos 

gestores de políticas públicas exisitentes no município, que diferencia municípios 

com o conjunto mínimo de conselhos requeridos por lei e vinculados com 

transferências de recursos dos municípios que possuem um conjunto mais amplo 

de conselhos cobrindo diversas outras áreas em que não necessariamente haja 

obrigação legal ou vinculação de recursos. 

a.3) Subíndice durabilidade: mensura longevidade das diversas instituições 

participativas existentes no município, a partir do ano de criação de cada instituição 

(e, se for a caso, o ano de sua extinção) contada em termos do número de gestões 

consecutivas. 

IPDURA = OPDURA + OUTRADURA + CONSDIFINT [escala: 0 a 9] 

O subíndice durabilidade é composto pela medida de durabilidade (número de 

gestões) do orçamento participativo, somado pelo número de gestões consecutivas 
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de duração de outras instituições participativas, somado pela medida da 

durabilidade do conjunto dos conselhos que baseia-se na diferença entre o número 

de conselhos existentes na gestão 1997-2000 e o número de conselhos existente na 

gestão 2005-2008 (ou para alguns casos 2001-2004), sendo que quão maior o 

produto da diferença menor a durabilidade média dos conselhos em um município 

e vice-versa. 

a.4) Subíndice deliberação: mensura o potencial para efetiva deliberação entre os 

participantes dos conselhos municipais de saúde, educação e assistência social, com 

base nas normas que regem o funcionamento desses espaços, as dinâmicas de 

interação entre os participantes e os processos de tomada de decisão. 

IPDELI = PROPPAUTA + FREQREUNORD + PRES + ELEIC 

Foram escolhidas quatro variáveis de relevância para uma perspectiva de 

efetividade deliberativa dos Conselhos, que são atores que podem propor pauta, 

freqüência das reuniões ordinárias, quem pode se candidatar à presidência e, por 

último, forma de realização das eleições. Foi realizado, assim, um processo de 

ponderação das categorias possíveis de cada variável, atribuindo-se nota específica 

a cada uma delas. Para a variável proposição de pauta, por exemplo, recebeu nota 

mais alta aquele Conselho (e, por conseguinte, aquele município) cujo RI permite 

que qualquer membro se candidate; por outro lado, nota mais baixa foi atribuída 

àquele cuja presidência está restrita a um membro do governo, sem possibilidade 

de eleição aberta. Ao final do processo de atribuição de notas para estas categorias, 

cada município contava, assim, com uma nota única para cada variável. O processo 

seguinte consistiu no somatório das notas das variáveis e na consideração da média 

do número final, classificando, nessa linha, os municípios com o índice.   

b) procedimento de agregação dos subíndices no índice sintético  

O procedimento de agregação utilizada na construção do IMIP é o mesmo 

recorrentemente empregado em índices da mesma natureza como o IDH (Índice de 

Desenvolvimento Humano). Instruções e notas técnicas fornecidas pelo PNUD para 

a construção do IDH foram analisadas no sentido da apropriação da metodologia e 

da adaptação das ferramentas utilizadas para o caso do IMIP. A construção do IMIP 

também orienta-se por alguns conceitos e técnicas envolvidos na análise de 
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componente principal (PCA) – uma metodologia que propicia a sumarização de uma 

variedade grande de informações em índices que explicam grande parte da 

variação correlacionada dos dados entre os municípios. 

Em função das limitações da amostra126, dos dados disponíveis e da simplicidade de 

cálculo e composição de cada dimensão do índice, utilizou-se, neste trabalho 

apenas o primeiro componente principal, isto é, aquele que tem a maior 

participação na explicação das variações. O componente principal constitui uma 

combinação linear dos diversos indicadores que se consideram para fins de 

classificação dos municípios. O coeficiente de cada indicador reflete a importância 

deste na composição do componente, ou seja, a sensibilidade do índice sintético 

construído a variações no valor do indicador entre os municípios. 

Após a construção de cada um dos quatro subíndices em escala ordinal, a partir das 

variáveis e indicadores listados acima e das fórmulas para sua composição, foram 

realizadas análises estatísticas (distribuição, estatísticas descritivas, etc.) para que, 

juntamente com os conceitos e análises da literatura sobre o tema, fosse possível a 

determinação de goalsposts, isto é, valores de referência mínimos e máximos para 

cada subíndice. De forma geral, a determinação desses valores de referência 

obedeceu a distribuição dos dados na amostra assim como a definição conceitual 

de cada subíndice, de forma que a pontuação dos municípios em cada subíndice 

retratasse a sua situação em termos do desenvolvimento pleno, parcial, ou 

incipiente no que tange a dimensão em pauta (densidade, diversidade, durabilidade 

e deliberação).  

Após a detetrminação dos valores de referência, aplicou-se a transformação abaixo 

para cada subíndice visando a normalização dos valores, a clareza expositiva do 

indicador e a manutenção destes em uma escala de 0 a 1. A utilidade desse método 

consiste em fornecer condições de comparação entre os municípios no sentido de 

qual o mais ou menos desenvolvido no respectivo aspecto, permanecendo a 

transitividade – um município A, mais desenvolvido que um outro B e este, por sua 

vez, mais desenvolvido que um terceiro C implica um desenvolvimento maior em A 

 

126 Como uma regra geral, recomenda-se pelo menos 300 pontos para uma análise deste tipo e que seja dado 
algum tipo de tratamento aos valores extremos. 
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do que em C –, o que confere ao índice a possibilidade de separação dos municípios 

em faixas de classificação. 

Subíndice = (valor observado – valor mínimo) / (valor máximo – valor mínimo) 

ou: 

1...0)( =
−

−
=

MaxMin

MaxiX

i
XX

XX
S  

A partir da normalização dos scores por meio da transformação acima, o índice 

sintéticos foi calculado com base na média dos quatro indicadores (somatário dos 

valores dos quatro indicador por município, dividido por quatro) 

IMIP = ¼ IPDENS (densidade) + ¼ IPDIVER (diversidade) + ¼ IPDURA (durabilidade) + 

¼ IPDELI (deliberação) 

Os valores de referência para cada subíndice, fórmulas e demais informações 

podem ser fornecidos pelos autores mediante solicitação.  
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Sobre Contexto(s) e História(s) 
o centralismo como limite concreto à 

possibilidade de efetivação de práticas de 
participação política ampliada 

 
 

Áurea Mota 
 
 

Perspectivas e Introdução à abordagem proposta  

Este capítulo está voltado, sobretudo, para o desenvolvimento de uma análise 
comparativa entre os estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, focando nos 
determinantes contextuais sócio-históricos que podem ser importantes para pensar no 
fenômeno da participação social no Brasil. Depois de termos nos assegurado que os 
fatos analiticamente comparados possuem características comuns que nos possibilitam 
seguir razoavelmente seguros de que o todo árduo trabalho com pretensões de 
“validade científica” não será um mero devaneio intelectual, podemos dar um passo à 
frente rumo ao que se constitui como uma das mais interessantes atividades 
desenvolvidas nas pesquisas empíricas sociológicas, a saber, a reflexão sobre os 
desenvolvimentos distintos. E é, justamente, na tentativa de entender as diferenças 
contemporâneas observadas entre os estados que algumas comparações serão 
realizadas.  
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Podemos dizer que por trás da análise empírica desenvolvida neste trabalho 
existe uma proposta teórico-metodológica que visa a trazer algumas contribuições 
para os estudos preocupados com o fenômeno democrático brasileiro. Avritzer 
(2009), depois de pesquisar seriamente por um longo período de tempo as instituições 
participativas criadas no Brasil contemporâneo, formula a mais sistemática teoria 
voltada para a compreensão dessa inovação democrática. Nesse trabalho recente do 
autor, os “contextos” nos quais as três principais variáveis que se interpelam para 
compor o fenômeno participativo brasileiro – a saber, as mudanças operadas no plano 
da sociedade civil, da sociedade política e dos desenhos institucionais – ganham uma 
importância de primeira ordem. É na observação da variação entre os contextos nos 
quais esses três elementos se combinam para a produção de algo diferenciado que o 
autor explica as variações em termos de sucesso das instituições participativas 
analisadas nas localidades específicas discutidas no livro.  

Seguindo esta proposta de Avritzer, a contribuição que este artigo pode trazer, 
a partir da discussão dos casos analisados, está centrada, sobretudo, na importância da 
análise sócio-histórica de determinados desenvolvimentos pregressos para refletir 
sobre o que pode ajudar a explicar as variações observadas contemporaneamente em 
diferentes lugares. A idéia fundamental aqui desenvolvida seria de que certa herança 
“centralista” (Véliz, 1984), mais perceptível em uns contextos do que em outros, 
constitui-se como um dos entraves fundamentais para pensar na interconexão entre 
sociedade civil, sociedade política e desenhos institucionais e a geração de modelos de 
gestão pública participativa. 

Tentaremos nos distanciar dos condicionamentos gerais que a uma leitura 
sistêmica do conceito de Véliz (1984) pode nos levar, mas trabalharemos com a 
hipótese de que um traço centralista que, segundo o autor, foi herdado da nossa 
herança ibérica, ainda persiste no Rio de Janeiro e é fundamental para entendermos a 
diferença entre esta cidade e as outras duas maiores capitais da região sudeste. A 
pesquisa desenvolvida por Carvalho (2000) sobre cartas, “dos pidões”, enviadas ao 
Ministro Rui Barbosa durante a Primeira República nos ajudam a entender melhor 
este argumento. O conceito de centralismo não é incompatível com a organização 
moderna racional do estado, ao contrário. Segundo o autor Cláudio Véliz, esse 
conceito se enquadra dentro do tipo de dominação racional de Weber. Não podendo 
ser confundido com outros fenômenos tal qual o patrimonialismo ou clientelismo, 
que são identificados como formas de exercício de uma política tradicional não-
racional.  

Ademais, acreditamos que a idéia de centralismo como um entrave para a 
efetivação da participação política popular ampliada se mostra mais eficaz do que estas 
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outras noções, pois, por exemplo, ao contrário do clientelismo ou neoclientelismo que 
pode co-existir ao lado de exercícios participativos (Ribeiro, 2001), a descentralização 
em sentido amplo é uma condição sine qua non para o desenvolvimento desse 
fenômeno democrático. O real impacto que os princípios descentralizadores e todos 
os demais que fazem parte desse pacote dependem da capacidade das instituições 
locais de incorporarem ou não essas mudanças. E não é só uma questão semântica 
que separa centralismo e descentralização, essa é uma questão com reais impactos 
políticos. 

Barrington Moore Jr. (1975, p. 478-479), em seu estudo social clássico sobre 
as origens da democracia e da ditadura, afirma que o desenvolvimento democrático é 
uma luta prolongada que envolve, de forma incompleta, três elementos principais, que 
são: o controle de governos arbitrários, a substituição de leis arbitrárias por justas e 
racionalmente aceitas, e, também, o estímulo à participação da população na 
elaboração das leis. Essa concepção do que constitui o desenvolvimento democrático, 
por nós compartilhada, teria, segundo Moore Jr., no surgimento da burguesia uma 
condição indispensável – pois, como o autor coloca, “sem burgueses não há 
democracia” (ibidem, p. 483).127 Nesse trabalho no qual o autor almeja refletir sobre o 
surgimento desses dois fenômenos modernos que são díspares entre si, a democracia 
não se desenvolve da mesma maneira em contextos nos quais não ocorreu alguma 
espécie de “revolução” social que tenha problematizado estruturas anteriores e 
deixado aberto o espaço para o surgimento de algo novo.  

Salvaguardando as devidas proporções – pois, nitidamente, a preocupação de 
Moore Jr. está muito mais próxima do que Merton (1968) chama de teorias de amplo 
alcance128 – podemos dizer que a discussão desenvolvida neste capítulo tenta seguir 
alguns desses passos de análise histórica desenvolvido por Moore Jr. para explicar as 
diferenças observadas entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, 

 

127 Afirmação que o autor faz ao falar da importância corretamente atribuída por Marx a essa classe para o 
desenvolvimento democrático. 
128 Não é objetivo deste texto tomar partido na discussão desenvolvida contemporaneamente dentro da teoria 
da história sobre a questão da contingência e dos problemas que cercam as explicações que tentam pensar os 
fenômenos contemporâneos como elos entre acontecimentos pregressos. Porém, gostaríamos apenas de 
afirmar que: 1) compartilhamos a idéia de que os fenômenos sócio-históricos são contingentes em sua 
concatenação, mas, tal como os clássicos procederam, a explicação sociológica está autorizada a pensar tendo 
em vista a aproximação geral dos fatos pregressos, tal como Weber o fez; 2) a atividade sociológica crítica 
depende da análise histórica dos fatos, pois concordamos com Moore Jr. (1972, p. 105) quando ele nos diz que 
“À proporção que a perspectiva histórica declina no pensamento sociológico ulterior, declina também a 
capacidade de analisar criticamente a ordem social existente”.  
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especialmente focando nas suas respectivas capitais. Embora o foco deste capítulo 
esteja voltado para uma discussão mais prolongada sobre estes dois contextos, 
acreditamos que as diferenças observadas nas três principais capitais da região sudeste 
brasileira, que agrega a essas duas já citadas a cidade de São Paulo129, podem ser 
analisadas sobre este prisma da análise histórica.  

Podemos colocar o argumento aqui desenvolvido da seguinte forma. Em 
Minas Gerais, principalmente na capital do estado, podemos observar uma sensível 
revolução social e política que, a partir da interação positiva de variáveis históricas 
diversas, alterou a relação entre público e privado e a forma como esses elementos são 
combinados na relação com o Estado. Um simples traço organizativo, como, por 
exemplo, a construção da nova e moderna capital na transição do século XIX para o 
XX, fato que para o “buliçoso” espírito das pessoas que viviam nas terras onde o ouro 
brotava (Carvalho, 2008) representava um quebra visível com o passado colonial 
manifesto nas cidades de Ouro Preto e Mariana, ajudam a compor os elementos que 
fazem parte dessas pequenas mudanças que foram importantes para efetivar alterar o 
curso político.  

Como bem ressalta Boschi (1999), “ciclos virtuosos nas relações 
público/privado são difíceis de obter”. No entanto, em Minas Gerais, a existência de 
uma sinergia positiva entre atores políticos, sociais e instituições de diversos tipos 
forjou um quadro no qual a prática de “bons governos”, definidos pelo autor 
supracitado como aquelas “identificadas com o estabelecimento de relações 
horizontais que tenderiam a fortalecer a sociedade civil”, podem ser identificadas. No 
Rio de Janeiro, ao contrário, prevaleceu um modelo “desenvolvimentista” e 
“centralista” que tem sua raiz no período colonial, mas foi aprofundado em alguns 
períodos do século XX, como a Era Vargas, que colocou obstáculos para o 
desenvolvimento de uma interação do nível observado em Minas Gerais e alhures, 
por exemplo, Rio Grande do Sul, Recife e São Paulo. Como observamos em estudo 
anterior (Mota, 2007), práticas políticas que privilegiam o estabelecimento de relações 
hierárquicas, personalistas e verticais colocam mais entraves para o estabelecimento de 
governos democráticos participativos.  

 

129 Para is nteressados em aprofundar o estudo sobre São Paulo a referência fundamental é A Participação em 
São Paulo (Avritzer, 2004). Também em seu estudo anteriormente citado neste trabalho, Avritzer (2009) avança 
uma síntese das principais discussões sobre a os desenvolvimentos democráticos contemporâneos nesse 
estado.   
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Porém, continuamos de acordo com Moore Jr. (1975) quando ele nos adverte 
que, embora o “ponto de partida”, que leva em consideração este histórico político, 
seja importante para pensar as condições de surgimento tanto da democracia como da 
ditadura, ele não determina univocamente o tipo de desenvolvimento posterior. Isso 
significa que, metodologicamente, nosso argumento está construído em torno à idéia 
da importância das trajetórias, sem pretendê-las absolutas, contudo. Neste modelo, 
agregado à diretriz mais ampla de que a história é importante, temos a idéia de que 
depois que o caminho é iniciado, embora ele não seja irreversível, os custos para 
revertê-lo são maiores. “Existirão outros pontos de escolha, mas as barreiras de certos 
arranjos institucionais obstruirão uma reversão fácil da escolha inicial” (Levi, 1997 
apud Fernandes, 2004, p. 24). Porém, ele não é um determinante intransponível. Traço 
que fica visível quando analisamos algumas outras importantes cidades do estado do 
Rio de Janeiro, como Angra dos Reis e Volta Redonda, onde podemos ver 
experiências interessantes de articulação entre o Estado e a sociedade para a 
composição de um cenário participativo inovador.  

Grande parte dos dados empíricos sobre os estados discutidos neste capítulo 
provém da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”130. 
Focaremos nossa atenção especialmente no “Relatório Geral de Informações sobre o 
Município”, doravante chamado, simplesmente, de “instrumento”. Nosso olhar esteve 
voltado, principalmente, para uma discussão da primeira parte do instrumento, que 
está preponderantemente direcionada para a busca de informações sobre: a) o 
contexto histórico, estrito senso, dos municípios pesquisados; b) o contexto social, 
econômico e político, neste último caso trazendo dados sobre as gestões municipais, 
formas de estabelecimento de campanhas, principais lideranças políticas, entre outros; 
c) informações sobre o desenvolvimento regional e urbano; d) e, por fim, o contexto 
associativo. Acreditamos que através de uma discussão mais detida desses contextos 
municipais, aliada a uma discussão sobre a literatura histórica disponível sobre 
momentos pregressos, será possível contribuir para a discussão rumo à compreensão 
das diversas dimensões que cercam o fenômeno democrático contemporâneo 
brasileiro, sem perder de vista a dinâmica secular que nos ajuda a entender os 
desenvolvimentos diferenciados. 

Este capítulo está organizado da seguinte forma. Na próxima subseção 
faremos um breve apanhado sobre algumas questões importantes para compreender 
o fenômeno da participação no Brasil contemporâneo, procedendo, no término dessa 

 

130 Realizada pela equipe do Projeto Democracia Participativa (PRODEP/UFMG), coordenada pelo Prof. Leonardo Avritzer e apoiada pela Financiadora de Estudos e Projetos 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (FINEP/MCT).  
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seção, à comparação entre os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. 
Posteriormente, na tentativa de explicar não porque podemos encontrar em Minas 
Gerais experiências “bem sucedidas” de participação e horizontalização da política, 
como Avritzer (2009) e Boschi (1999) demonstram, mas porque o Rio de Janeiro não 
conseguiu desenvolver esse chamado de “ciclo virtuoso”, trabalharemos na terceira 
seção com a idéia esboçada nesta introdução de que a sobrevivência de traços de uma 
tradição centralista pode ser uma boa chave histórica para tentar entender esse caso. 
Por fim, algumas aproximações conclusivas que buscam retomar uma a discussão 
sobre o método de pesquisa empregado e os resultados alcançados serão colocadas.  

Estudados Instituições Participativas no Brasil e uma Análise 
dos Casos  

Segundo a literatura especializada, devemos levar vários aspectos em conta 
para caracterizar as experiências de participação política ampliada no Brasil 
contemporâneo. Analiticamente, podemos dividir esses aspectos em dois grupos. No 
primeiro os fatores ressaltados levam em consideração a deliberação sobre políticas 
públicas enquanto fato que está diretamente relacionado à capacidade de organização 
e suporte do Estado.  Compondo o segundo grupo, temos um leque de variáveis 
preocupadas com a observação das transformações que ocorrem na sociedade civil e 
de como essas mudanças têm se conectado com a formulação de decisões públicas, 
sejam elas estatais ou não. 

Especificando melhor as variáveis que compõe o primeiro grupo, destacamos 
as condições para o funcionamento das arenas participativas (Faria, 2007; Cunha, 
2007), a capacidade financeira, administrativa e orçamentária do município (Pires & 
Tomas, 2007), o tipo de política pública que está em jogo (Luchman, 2005) e o 
envolvimento dos atores político (Coêlho, 2007; Avritzer, 2009). Compõem as 
principais variáveis que podem ser agrupadas no segundo grupo o histórico das lutas 
sociais que envolvem cada um dos campos do que se convencionou chamar de “áreas 
de formulação de políticas públicas”, como a saúde, a assistência social, o meio 
ambiente, entre outros; e a “vida associativa municipal” (Mota, 2007), que leva em 
consideração os dados quantitativos sobre a densidade associativa da localidade 
pesquisada (Avritzer, 2007, 2009), sem deixar, todavia, de admitir a importância do 
que qualifica esse dado numérico. 

É nas transformações que se processaram na capacidade de organização da 
sociedade civil que está localizado o locus privilegiado no qual podemos observar a 
mais sensível transformação na barreira que tenderia a separar o público e o privado 
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enquanto elemento imprescindível para observar a formação de espaços democrático-
participativos. O que coloca limites claros para se pensar tendo como norte a literatura 
muito difundida na ciência política sobre a escolha racional e impossibilidade de se 
contar com ações altruístas no mundo moderno131. Porém, como Avrtizer (2009) 
demonstra, para explicar a emergência, a consolidação e o formato que a democracia 
participativa assumiu no Brasil devemos observar, empiricamente, as interseções 
desses grupos de variáveis que conseguimos separar somente no plano analítico. 

Na recente história política brasileira, podemos notar que, mesmo ainda 
ocorrendo sob o signo de um governo militar, a partir dos anos 1970 começa-se a 
processar uma mudança no que se refere à organização associativa da sociedade, que 
pode ser sentida tanto através do fortalecimento dos movimentos sociais quanto no 
incremento do número de associações civis criadas (Doimo, 1995; Avritzer, 2009). A 
tabela a seguir demonstra como podemos observar essa variação no número de 
associações criadas no entre os anos 1940 e 1990 nos estados de Minas Gerais e Rio 
de Janeiro, focos da discussão. 

Tabela 1 - Associações Civis Voluntárias Criadas (entre 1940-1990) em Belo Horizonte (MG) Rio de Janeiro (RJ)  

Cidade 
Período 

1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 

Belo Horizonte 120 204  459 584 1597 
Rio de Janeiro 188 743 1.093 1.233 2.498 

Fonte: Avritzer (2009, p. 27) 
 

Esse dado é extremamente importante, pois ele demonstra como durante o 
período militar, embora não tenha freado completamente a capacidade de organização 
da sociedade civil, o crescimento expressivo que ocorreu entre as décadas de 1950 e 
1970 foi quebrado. No Rio de Janeiro, durante a década de 1950 houve uma 
triplicação do número de associações criadas. Em Belo Horizonte pudemos observar 
uma duplicação do número de associações criadas na década de 1960 em relação à 
década anterior. Esses aumentos expressivos do número de associações criadas só 

 

131 Não é nosso objetivo fazer uma discussão exaustiva sobre esta questão, mas é importante ressaltar que o 
voluntarismo que marca a participação nas instituições híbridas que surgiram no Brasil contemporâneo, 
especialmente nos Conselhos Gestores, oferece uma importante fonte de reflexão sobre o para refletir sobre 
esse fenômeno. Os atores sociais dedicam um tempo e recursos consideráveis, tanto no processo de 
deliberativo, quanto nos momentos pré-deliberação, que incluem as discussões nas câmaras técnicas, que 
existem em boa parte dos conselhos (FARIA, 2007), cursos de capacitação, entre outros. Na grande maioria 
dos casos os conselheiros não recebem auxílio para participar desses momentos que envolvem o processo 
deliberativo, ou, quando recebem, este recurso se limita ao auxílio para deslocamento (AVRITZER et al, 2005).  
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serão retomados a partir da década de 1980, principalmente a partir da segunda 
metade, quando a redemocratização é um fato consumado.  

Na pesquisa realizada sobre como as transformações que ocorreram na Bahia 
a partir dos anos 1980 estavam solapando as bases tradicionais e como, ante essas 
mudanças, uma forma de exercício do poder político como o carlismo – caracterizado 
dentro do conceito mais geral de mandonismo (Carvalho, 1997) – poderia continuar 
sendo exercida, demonstramos que o fortalecimento da sociedade civil via 
organização associativa foi um fator preponderante (Mota, 2007). Por tal motivo, 
qualquer estudo que se proponha a analisar as transformações políticas que ocorrem 
no Brasil não pode prescindir desse tipo de uma análise sobre o que paralelamente 
está ocorrendo na capacidade organizativa da sociedade. 

Ademais, o que importa reafirmar sobre esta variável é que isoladamente não 
conseguimos estabelecer um elo direto entre vida associativa municipal e 
criação/fortalecimento das instituições participativas. Evans (2003), agregando novos 
elementos para a importante discussão que Putman (1993) realiza sobre a democracia 
na Itália, coloca que a “sinergia” entre atores políticos e atores da sociedade civil é um 
fator fundamental para refletir sobre o aumento da eficiência governamental. 
Ademais, como colocamos anteriormente, Avritzer (2009) é categórico ao afirmar que 
é na interconexão entre desenho institucional, atores sociais e políticos que o 
fenômeno democrático brasileiro ganha relevo. Assim, um novo marco legal aliado ao 
surgimento de atores políticos diferenciados é essencial pensar nas transformações 
que ocorreram no final da década de 1980.  

Segundo Dagnino (2002), podemos observar no período da redemocratização 
brasileira um momento privilegiado no qual atores políticos e atores sociais se 
rearticularam e conseguiram abrir caminhos para a transformação das relações de 
poder até então desenvolvidas. Assim, no Brasil, o já fortemente aclamado marco legal 
que tornou possível a expansão desse processo de ampliação democrática foi a 
Constituição de 1988. Para além da institucionalização da participação via 
determinação da existência de conselhos gestores em várias áreas de políticas sociais, 
como saúde, educação, assistência social, entre outras, observamos que o principal 
elemento que possibilitou a verdadeira ampliação e criação de mecanismos inovadores 
de participação, como os Orçamentos Participativos (OPs), foi o princípio da 
descentralização.  

Abers e Keck (2004) ressaltam a preponderância do princípio centralizador no 
Brasil desde os anos 1930, período marcado politicamente pelo que se convencionou 
chamar de “Era Vargas”. A Constituição de 1988, atendendo tanto aos princípios 
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neoliberais que estavam sendo considerados à época, quanto às demandas dos setores 
populares, que viam na possibilidade de descentralização política uma forma de 
“horizontalização” do poder, marcaria um ponto de ruptura importante para entender 
a consolidação da democracia no Brasil. 

Atualmente, a busca pela determinação do que condiciona experiências bem 
sucedidas de participação, entendidas aqui como aquelas nas quais as estruturas 
deliberativas criadas e consolidadas conseguem produzir efeitos observáveis tanto 
sobre a (re)distribuição de políticas públicas quanto sobre a prática política dos atores 
envolvidos, ganhou lugar especial na agenda de pesquisas voltadas para a 
compreensão do fenômeno democrático participativo brasileiro (Avritzer, 2007, 2009; 
Coelho et al, 2006, Pires & Tomás, 2007).  Essas pesquisas têm privilegiado, 
basicamente, uma investigação sobre a possibilidade de consolidação das instituições 
participativas e analisado o seu potencial de (re)orientar positivamente a agenda de 
políticas públicas, através de uma análise dos contextos sociais diferenciados que 
marcam as diversas experiências encontradas (Avritzer, 2009). 

Porém, para diferenciar as experiências mais bem sucedidas de ampliação da 
participação popular e quebra das estruturas tradicionais de exercício do poder 
político, dois aspectos sócio-históricos precisam ser ressaltados. O primeiro refere-se à 
idéia de que a tradição centralista na América Latina em geral, mas especialmente no 
Brasil, tem raízes em eventos anteriores aos anos 1930, ao contrário do que Abers e 
Keck (2004) acreditam. Segundo Véliz (1984), como desenvolveremos melhor mais 
adiante, o centralismo foi “herdado” da formação ibérica dos nossos Estados, ele não 
é um fenômeno que nasceu junto com a idéia de Estado nacional-desenvolvimentista. 
Para pensar no que impediu a formação de uma sinergia positiva entre governo e 
sociedade civil na cidade do Rio de Janeiro que possibilitasse a formação de uma 
experiência democrática participativa no local, essa variável será importante.  

O segundo aspecto, que está relacionado com o primeiro, como bem ressalta 
Avritzer (2009), refere-se à idéia de que os contextos locais, nos quais podemos 
observar a interação dos atores políticos, sociais e as instituições públicas com seus 
arranjos institucionais mais ou menos permeáveis a serem influenciados pelas 
mudanças sociais, são fundamentais para pensarmos no real potencial que as 
transformações políticas que ganham leito na Constituição de 1988 têm para se 
efetivar nos diferentes lugares. Estes dois aspectos, trabalhados em conjunto, 
compõem o principal argumento que norteia a comparação desenvolvida entre os 
estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 
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Os dados da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no 
Brasil” deixam transparecer uma diferença muito grande entre Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, principalmente entre suas capitais, no que se refere a algumas dessas questões 
discutidas sobre os arranjos participativas presentes no Brasil. Porém, antes de nos 
determos nessas informações, para comparamos com a “Tabela 1”, que têm 
informações sobre o período anterior, é interessante observar a tabela a seguir com os 
dados agregados sobre associações civis voluntárias nos dois estados.  

Tabela 2 - Distribuição das Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos e da população total (2002)132 

 Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos População Total 

Estado (UF) Absoluta Relativa (%) Absoluta Relativa (%) 

Minas Gerais 34.741 12.59 18.507.918 10.49 

Rio de Janeiro 22.207 8.05 14.845.658 8,42 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2002) 

 

Ao comparamos as duas tabelas citadas até o momento surge imediatamente 
o questionamento sobre o motivo pelo qual Minas Gerais e Rio de Janeiro, 
atualmente, demonstram uma diferença número proporcionalmente tão visível. Se 
focarmos nossas atenções somente sobre o que está se processando na sociedade civil, 
não encontraremos uma resposta para essa pergunta. Como podemos notar na leitura 
dos contextos políticos que os instrumentos da pesquisa “Democracia, Desigualdade 
e Políticas Públicas no Brasil”, ao contrário de Minas Gerais, no Rio de Janeiro não 
observamos o fortalecimento de nenhum partido político de esquerda no plano local 
que conseguisse canalizar os anseios da sociedade e criar uma sinergia positiva que 
possibilitasse uma transformação da esfera local de exercício do poder. E é nessa 
chave que acreditamos repousar algum indício de resposta para esta questão.  

O Partido dos Trabalhadores (PT) pode ser caracterizado como um partido 
de massa que tem sua base social fortemente atrelada ao movimento sindical e às 
bases progressistas da Igreja Católica, foi marcado, desde seu princípio por uma crítica 
muito forte ao estabelecimento de laços políticos de tipo clientelista e pela idéia de 
participação política ampliada (Avritzer, 2009). O período da redemocratização em 
Belo Horizonte, no plano político, foi acompanhado pelo crescimento do PT local, 
principalmente da ala ligada aos movimentos católicos progressistas. Também nos 
outros municípios pesquisados, observamos a expressão, em algum momento político 

 

132 O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletou informações sobre todas as associações   
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desde o período da redemocratização, do PT enquanto um importante partido nessas 
cidades – Uberlândia, Poços de Caldas, Montes Claros e Juiz de Fora. A exceção mais 
tardia fica a cargo de Montes Claros, que somente na gestão que se iniciou em 2005 
experimentou uma coligação política mais à esquerda, que conta com a participação 
do PT e do PCdoB, entre outros. 

No estado do Rio de Janeiro, ao contrário, dos quatro municípios pesquisados 
– Angra dos Reis, Petrópolis, Rio de Janeiro e Volta Redonda – em dois deles, a 
capital e Petrópolis, desde o período da redemocratização, observamos a prevalência 
de partidos que não tem como marcas fundamentais tentativas de “des-verticalização” 
do exercício do poder político via incremento dos mecanismos de participação 
popular participação. As exceções mais marcantes a esta regra são o município de 
Angra dos Reis que, de 1988 até 2000, teve o PT como partido político do gestor133 e 
Volta Redonda que, desde 1994, tem presenciado a chegada de coligações de 
importantes partidos de centro-esquerda, como o PSB e PT, ao poder. 

Angra dos Reis e Volta Redonda são os municípios pesquisados do estado do 
Rio de Janeiro que tiveram experiência relativamente duradoura de Orçamento 
Participativo: de 1992 até 2000 em Angra e desde 1994, sem relatos de interrupção, 
em Volta Redonda. Paralelamente ao OP, em Angra dos Reis, também durante as 
gestões do PT frente à prefeitura municipal, existiu uma importante comissão de 
representantes de moradores chamada COMAM – Comissão de Associações de 
Moradores. O COMAM, no final da gestão do PT, contava com a participação de 108 
representantes comunitários que se reuniam com os gestores públicos para deliberar 
sobre as políticas locais. 

Essas variações entre localidades diferentes dentro de um mesmo estado são 
importantes para pensar na efetivação das hipóteses que trabalhamos. Pires e 
Cambraia (neste volume) criaram um “Índice Municipal de Institucionalização da 
Participação” (IMIP). Neste índice, quatro grupos de variáveis importam para criar 
um ranking que posiciona todos os municípios estudados na pesquisa quanto à 
efetivação da estrutura participativa local. Esses grupo de variáveis são a densidade 
(número de instituições participativas existentes); a diversidade (quais diferentes áreas 
são englobadas); a durabilidade (que diz respeito à longevidade das mesmas); e, por 
fim, a capacidade deliberativa (possibilidade de efetivamente se fazer proposta) das 

 

133 Petrópolis aparentemente também teve uma experiência de Orçamento Participativo, porém, como o 
instrumento demonstra, as informações sobre a efetividade da mesma não estão bem claras.  
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mesmas. O tratamento matemático desses dados possibilitou aos autores criar o IMIP 
e uma exposição de todos os municípios da pesquisa com base nestes critérios. No 
caso específico dos estados analisados neste capítulo, os municípios estudados ficaram 
classificados da seguinte maneira no ranking. 

Tabela 3 – Posicionamento dos Municípios de Minas Gerais e Rio de Janeiro no Índice Municipal de Participação134 

Cidade IMIP            Ranking (Geral) 

Belo Horizonte 0,94 2o 

Juiz de Fora 0,77 7 o 

Poços de Caldas 0,70 10 o 

Petrópolis 0,65 16 o 

Volta Redonda 0,65 17 o 

Uberlândia 0,52 24 o 

Montes Claros 0,48 25 o 

Rio de Janeiro 0,41 31 o 

Fonte: PIRES e CAMBRAIA (neste volume) 
 

Os dados trabalhados até o momento nos ajudam a ter uma visão panorâmica 
sobre as diferenças que contemporaneamente são observadas entre os estados de 
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Esse quadro que transparece na “Tabela 3”, com Belo 
Horizonte ocupando o primeiro posto e Rio de Janeiro o último135, não pode ser 
compreendido se olharmos somente para as transformações políticas que ocorreram 
na segunda metade do século XX. Pois, nesse ponto, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 
salvo pelo fortalecimento do PT enquanto importante partido de esquerda local, 
vivenciaram uma trajetória parecida. O que diferencia as duas localidades, como o 
argumento aqui defendido insiste, tem suas raízes em desenvolvimentos históricos 
pregressos, o que pode ser observado até na proporção do número de associações 
criadas durante esse período nos dois lugares (Tabela 1).136  

 

134 Infelizmente, os dados sobre o município de Angras dos Reis não foram suficientes para a análise e 
exposição do mesmo no ranking. Pela análise dos contextos, que oferecem os dados qualitativos da pesquisa, 
acreditamos que ele possivelmente seria o município melhor posicionado no Estado do Rio de Janeiro.  
135 Porém, é importante frisar que este ranking inclui todos os municípios pesquisados no âmbito da do 
projeto “Participação e Redistribuição nas Políticas no Brasil” (financiada FINEP) e também alguns outros 
municípios da pesquisa “Participação Social no Nordeste” (financiada pela Fundação FORD). Assim, Rio de 
Janeiro é a última das cidades entre as especificamente analisadas neste capítulo, porém, como a tabela mostra 
ocupa o 31º lugar no quadro geral. Esse que apresenta uma análise sobre 44 municípios brasileiros, incluindo as 
capitais e principais cidades das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil.  
136 Se quisermos compreender mais sistematicamente como essas diferenças operam no funcionamento 
cotidiano das instituições participativas, podemos fazer uma análise mais detida sobre, por exemplo, as 
possibilidades concretas de ‘vocalização’ de suas demandas que os atores participam dos conselhos 
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Adiantando o argumento melhor desenvolvido na seção seguinte, podemos 
dizer que, em um momento chave da formação moderna do nosso estado, Primeira 
República (1889-1930), diferentemente do que se passava em Minas Gerais e São 
Paulo, como Carvalho (2000) demonstra, no Rio de Janeiro prevalecia a sobrevivência 
de uma forma de ver o Estado como lugar onde indivíduos ocupavam lugares que, 
utilizando-se de diversos modos de manifestação de proximidade ou construção de 
elos, poderiam ser acionados por agentes externos que demandavam favores pessoais 
sem a apelo à manifestação de seu interesse particular. Embora seja possível tomar 
distância da proposta de analisar este fenômeno sobre o prisma do clientelismo – 
como o autor supracitado faz, pois acreditamos que a “razão clientelista” não teria 
perdurado com a chegada de pessoas como Rui Barbosa ao Ministério da Fazenda, já 
que seu sucesso é uma via de mão de dupla, ou seja, existe certa necessidade de que os 
“pidões” tenham seus pedidos atendidos para que a política continue (Carvalho, 2000) 
–, enxergamos nesse fenômeno a manifestação do que Véliz chamou de predomínio 
do centralismo estatal mesmo após as independências dos países da América Latina. 

Na busca de uma compreensão sócio-histórica: Minas Gerais e 
Rio de Janeiro em perspectiva comparada 

Quando pensamos no que liga historicamente os estados de Minas Gerais e 
Rio de Janeiro é inevitável não pensar nos “Caminhos do Ouro” (tratados atualmente 
como foco de atenção turística com o nome de “Estrada Real” e que, no século 
XVIII, eram as estradas através do qual se transportava o ouro das ‘minas gerais’ para 
os portos das cidades do estado do Rio de Janeiro, especialmente Parati e Rio de 
Janeiro). Em termos de reativação de uma memória coletiva, dos eventos que marcam 
a aproximação dos estados que compõe a região sudeste, talvez esse feito seja 
comparável ao que, também econômica e politicamente, representou a chamada 
política do “Café com Leite” para Minas Gerais e São Paulo em momento posterior. 

Como Carvalho observa (2008), em Minas Gerais o ideário moderno e 
republicano sempre esteve fortemente presente, mesmo sob o signo do período 

 

experimentam. Essa forma de analisar as instituições participativas leva em consideração a ideia de que o 
processo deliberativo possui uma dimensão discursiva imprescindível para compreendermos o que Cunha 
(2007) chama de efetividade deliberativa. Ao levar essa questão em consideração, dois trabalhos apresentados 
neste volume merecem ser ressaltados. Cunha, que analisa os Conselhos Municipais de Assistência Social, e 
Menicucci, que aborda os Conselhos dos Direitos das Crianças e Adolescentes, demonstram como também 
no que se refere as possibilidades de vocalização dos representantes da sociedade civil nesses dois conselhos 
encontramos diferenças significativas entre Belo Horizonte e Rio de Janeiro.  
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colonial. Independente das controvérsias conceituais que cercam os termos, 
destacavam-se aí a questão da liberdade individual, da valorização de leis universais e 
da garantia da igualdade formal entre os sujeitos, ademais de uma relativa separação 
entre sociedade civil e Estado que, do ponto de vista republicano, estão concatenados 
pela necessidade de participação e pertencimento do “cidadão” a “coisa pública”. 
Porém, concorrendo com esta linguagem moderna mantinha-se a linguagem da 
tradição, “profundamente ligada à Minas da terra que se gestou ao longo do século 
XIX e atingiu o apogeu no século XX”, como também salienta Carvalho (2008, p. 25).  

Essas duas linguagens, embora apresentem pontos de tensão, marcaram e 
ainda marcam fortemente a política mineira. E são importantes, inclusive, para 
pensarmos nas diferenciações entre os municípios que compuseram a amostra da 
pesquisa aqui tomada como ponto de apoio. Pois os traços do “tradicionalismo” 
marcante, sobretudo, nas fazendas, se contrapunha ao ideário republicano fortemente 
presente nas áreas de mineração e comércio. Dos cinco municípios pesquisados, 
podemos, analiticamente, colocar Montes Claros e Uberlândia como exemplos do 
primeiro grupo e Belo Horizonte, Juiz de Fora e Poços de Caldas como paradigmas 
do segundo. 

Apenas para elucidar um pouco melhor o argumento aqui desenvolvido é 
importante alertar para o clima de constantes revoltas que marcou todo o processo de 
extração de ouro em Minas Gerais durante o período colonial e se alastrou por outras 
vias durante a República Velha. Segundo Carvalho (2008, pp. 26-27), 

Revoltavam-se os poderosos contra o governo da capitania e da 
metrópole, revoltavam-se escravos contra senhores, agitavam-se os índios 
no interior. (...) ‘os motins são naturais das Minas, e que é propriedade e 
virtude do ouro tornar inquietos e buliçosos os ânimos dos que habitam as 
terras onde ele se cria’. (...) A consciência de liberdade individual não 
demorou a produzir rebeldia política contra a metrópole, sonhos 
republicanos de participação política e de autogoverno. 

 

A construção planejada da capital mineira no final do século XIX, inclusive 
como seu traçado arquitetônico e o ideal de formação de um espaço urbano moderno 
demonstram, pode ser vista como epítome desse processo que marcou a história de 
Minas Gerais. De acordo com Brandão (2008), a construção de Belo Horizonte, com 
sua busca pelo ordenamento do espaço, mesmo que problematizada tardiamente pelo 
crescimento incontrolável da capital, buscava quebrar a corrente com o passado 
colonial para a efetivação de um momento novo, mais moderno e liberal.  
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No século XX, a personificação mais direta da continuidade desse espírito 
moderno republicano em Minas foi o primeiramente prefeito da jovem capital mineira 
e futuro presidente da república, JK, Juscelino Kubitschek. JK foi uma figura pública 
que encarnou como nenhum outro na primeira metade do século XX a linguagem da 
liberdade, da participação, da formação de uma idéia de público baseado na iniciativa 
individual, aliado as marcas do progresso, urbanização e industrialização que 
marcaram sua carreira pública. E, como acrescenta Carvalho (2008, p. 32), “(...) a 
todas as características de modernidade e republicanismo, acrescentou uma inovação: 
levou o riso para os palácios, quebrou a pose majestática de seus antecessores, civis e 
militares, aproximou o povo do poder”. Essas foram características que marcaram 
politicamente “as Minas” do final do período colonial e do princípio da República. 

 Em seu clássico estudo sobre a tradição centralista na América Latina, o 
chileno Claudio Véliz (1984) identifica nas nossas raízes ibéricas a formação de uma 
característica política que se opunha em termos práticos à matriz liberal republicana 
moderna. Para o autor, não observamos na América Latina nada como o que a 
Revolução Industrial ou a Revolução Francesa representaram para a Europa, aqui o 
traço que marcou a formação dos nossos estados foi o secular centralismo típico das 
metrópoles colonizadoras européias. Com colocamos na introdução, nunca é demais 
lembrar que, como o próprio Véliz adverte, centralismo e qualquer forma de 
patrimonialismo não podem ser confundidos. Pois, “o conceito de patrimonialismo 
está dentro da categoria weberiana de ‘autoridade tradicional’, enquanto que o 
centralismo deve ser enquadrado na denominação racional de Weber” (Véliz, 1984, p. 
19). Embora o centralismo seja de caráter não-igualitário, do ponto de vista conceitual, 
ele se refere a um aparato voltado mais para a forma de ocupação e manejo dos cargos 
públicos do que para os indivíduos. 

Para o autor, embora o centralismo possa ser observado em várias partes do 
mundo, somente na América Latina existe uma tradição política que sustenta de 
forma não contraditória esse modelo de organização social. As independências dos 
países latino-americanos não foram suficientes para quebrar esse forte laço colonial. 
Ao contrário, segundo o autor, 

Reforçado e modernizado pelas reformas da Ilustração, o centralismo de 
trezentos anos de governo colonial sobreviveu na América Latina até o 
século XIX, entregando às lideranças das recém nascidas repúblicas a 
tarefa de adaptá-lo a sua necessidade de legitimidade e organização” 
(VÉLIZ, 1984, p. 141, tradução da autora) 
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Não acreditamos que o argumento de Véliz se aplique a todos os países 
latino-americanos e que, muito menos, seja o que realmente ajude a explicar o 
desenvolvimento moderno dos estados aqui forjados. Por vezes, seu argumento 
prende muito a análise que ele propõe sobre o desenvolvimento liberalismo na 
América Latina. Véliz trabalha com a idéia de uma tradição centralista, como ele 
próprio admite, como se ela tivesse os mesmos impactos na formação da cultura 
latino-americana que a imposição da língua e a religião européia tiveram, 
determinando toda sua análise da história política do subcontinente com base nessa 
idéia. Porém, como Domingues (2002; 2009) demonstra, uma interpretação voltada 
para a compreensão sociológica da América Latina não pode prescindir do princípio 
básico de que a modernidade conseguiu se efetivar no subcontinente, tanto no 
imaginário, quanto nas instituições aqui desenvolvidas. Acreditamos que conseguimos 
retomar o conceito de “centralismo” de Véliz (1984) explorando um pouco melhor a 
sua característica de se tratar de algo que faz parte do desenvolvimento burocrático 
“racional” do estado, porém de tipo marcadamente pouco democrático. Nesse 
sentido, ele se mostrará mais frutífero e menos determinante, aplicando-se melhor a 
metodologia histórica aqui empregada.  

Em um artigo voltado para discutir políticas clientelistas no Brasil na 
passagem do Império para a República, Carvalho (2000) analisa um vasto número de 
cartas que Rui Barbosa recebeu quando ocupou o cargo de Ministro da Fazenda 
(1889-1891). O conceito de patronato que o autor trabalha neste texto se aproxima 
muito da idéia do que significa o conceito de centralismo, enquanto prática voltada 
para a ocupação de cargos no Estado, tal qual trabalhado por Véliz. A idéia de 
patronato, mais do que a de centralismo, refere-se a uma interconexão entre o cargo 
ocupado e a forma de exercício do poder, levando em consideração a relação que 
poderia ser estabelecida entre o agente que está dentro do Estado e o que está fora, 
demandando “favores” do mesmo.  

Carvalho analisa no texto supracitado 2.529 correspondências que Rui 
Barbosa recebeu durante o período que foi ministro. Desse montante, 40% eram 
pedidos de favor, correspondendo a 1.384 pedidos. É interessante notar que, a grande 
maioria, 1.012 pedidos, foi feita por pessoa física. O autor faz uma análise que é 
importante para os nossos objetivos sobre as regiões de origem das pessoas, os 
“pidões”, que mais demandavam favores do ministro. 
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Tabela 4 – Origem das Pessoas que Escreveram as Cartas à Rui Barbosa (1889-1991) 

Região do Brasil Porcentagem (%) 

Bahia 31,6 

Outros Estados do Norte 16,9 

Sub-Total do Norte 48,5 

Capital Federal 36,5 

Sub-Total do Sul 51,5 

    Fonte: Carvalho, 2000. 
 

Carvalho analisa este tipo de comportamento como compondo o fenômeno 
mais amplo e já bem discutido que se refere às práticas clientelistas no Brasil. A 
maioria esmagadora dos pedidos de favores provinha da então Capital Federal, Rio de 
Janeiro, e da Bahia. Fato digno de nota, como o próprio autor salienta, é que o 
número de cartas de pessoas que viviam em Minas Gerais e São Paulo, estados que 
ocupam um papel importantíssimo no jogo de forças políticas e econômicas do 
período, representa apenas 5% das missivas (Carvalho, 2000).  

No Rio de Janeiro, devido à presença de uma elite política ocupada nas 
instituições públicas nacionais, tal prática poderia ser estimulada. Ademias, 
obviamente, esse fenômeno pode ser lido à luz da idéia de Véliz (1984) de que uma 
forma específica de se fazer o cotidiano político herdado da monarquia portuguesa 
pudesse estar se fazendo mais visível na antiga capital do Império. Porém, para além 
de uma explicação preocupada com uma interpretação do fenômeno em si, o que 
importa ressaltar comparativamente é que estes fatos tiveram conseqüências políticas 
mais amplas do que se poderia imaginar. Antes de prosseguirmos, é bom deixar claro 
que esse estudo de José Murilo de Carvalho não coloca em cheque a competência 
atestada de Rui Barbosa como ministro da Fazenda na transição do Império para a 
República. Segundo o autor,  

O Rui (...) queria ser um estadista segundo o modelo idealizado de um 
político inglês. Mas era chamado a terra do ‘primo e amigo’. Viveu o 
dilema embutido na mudança: ou cedia às práticas clientelísticas, 
renunciando aos princípios, e aumentava a probabilidade de chegar à 
Presidência; ou mantinha os princípios e amargava a derrota. O político de 
êxito na época era o que conseguia usar a razão clientelista como 
instrumento para exercer a razão de Estado. Rui não foi um político de 
êxito, no sentido de não ter alcançado a tão desejada Presidência da 
República, o que talvez fale em seu favor (CARVALHO, 2000). 
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Acreditamos que, ao tentarmos nos aprofundar um pouco mais na raiz 
histórica dessa prática, a idéia de centralismo parece se aplicar melhor. Segundo Véliz 
(1984), ao contrário do que se passou na América do Norte, o processo de expansão e 
dominação da América Latina foi uma empreitada privada de uma aristocracia que 
desejava se firmar, tanto interna quanto externamente. De forma alguma a herança 
centralista herdada dessa forma de dominação desenvolvida na América Latina era 
incompatível com uma postura legalista. É justamente por admitir esse tipo de 
comportamento resistente, mas que não colocava o cerne da organização centralista 
em cheque, que acreditamos que esse conceito explica melhor o caso estudado.  

Ao lermos os contextos que estão descritos nos instrumentos da pesquisa 
“Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, não observamos a 
existência de nenhum ponto de efetiva ruptura com esse modelo de organização. Ao 
contrário, a partir de 1930, quando função do Estado como modernizador e agente 
central na organização da economia se acentua, o Rio de Janeiro enquanto centro 
político nacional desse processo fica mais nítido. Embora São Paulo fosse um local de 
economia mais dinâmica, o Rio de Janeiro conseguia se mantinha fortemente ativo 
política e economicamente devido aos insumos do Governo Federal. 

Mesmo com a construção de Brasília, a nova capital da República, o Rio de 
Janeiro continuou apresentando uma forte presença do aparato administrativo federal. 
A partir de 1960, com a construção da nova capital, o Rio de Janeiro passou a compor 
o estado da Guanabara. Porém, em 1964, com a instalação da ditadura militar no 
Brasil, o processo de fortalecimento de uma democracia local foi interrompido. 
Devido a esta conjuntura histórica, até a redemocratização de 1988, que efetivamente 
estava marcando um novo momento para o Rio de Janeiro, que deveria passar a ser 
encarado como mais um estado da federação em termos políticos, a sociedade civil 
local e também as lideranças políticas concentravam suas atenções no quadro 
nacional, mesmo já não sendo mais a capital federativa. 

Como consta no instrumento relativo à cidade do Rio de Janeiro, esse 
momento é crucial para entendermos os motivos pelos quais esse local não desfruta 
das mesmas características políticas que outros importantes municípios brasileiros 
possuem contemporaneamente. O comportamento tanto da elite econômica da 
cidade, quanto das camadas populares, ainda sofre pela herança dessa transição não 
democrática interrompida. O contexto político do Rio de Janeiro na segunda metade 
do século XX, conforme transparece nitidamente na leitura do instrumento da 
pesquisa, foi profundamente marcado pela interrupção do que podemos chamar de 
uma “transição democrática local” devido à imposição da ditadura militar. É fato que 
este período marcou negativamente a história política de todo o país, porém, pela 
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especificidade da mudança que o Rio de Janeiro estava passando devido à construção 
de Brasília, tenha tido impactos mais profundos nesse local. Na breve conclusão que 
apresentaremos a seguir, retomaremos um pouco melhor essa discussão sobre a 
transição democrática “freada” no Rio de Janeiro pela imposição da ditadura militar. A 
nosso ver, esse foi um período crucial onde uma mudança realmente profunda 
poderia ter se iniciado. 

Atualmente é patente que, de acordo com os dados apresentados 
anteriormente sobre o fortalecimento das instituições participativas, Minas Gerais e 
Rio de Janeiro têm se comportando de maneira muito diferente. Observamos 
especialmente na cidade do Rio de Janeiro, em termos das variáveis que a literatura 
especializada sobre condições para o surgimento e fortalecimento desse modelo de 
organização política, que ainda não conseguimos visualizar a existência de uma 
sinergia positiva entre atores políticos que advogam fortemente as bandeiras da 
participação popular e atores sociais que, dentro de uma nova compreensão do que é 
o fazer político cotidiano, trabalham conjuntamente dentro do novo aparato 
participativo instaurado no Brasil pós-88. O que transparece nos dados da pesquisa 
tratados neste capítulo. 
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Conclusões 

As principais conclusões que poderiam sair desta discussão foram 
apresentadas no decorrer do texto. Nesse momento vamos apenas retomar alguns 
aspectos da metodologia de análise histórica proposta na introdução e que foi 
desenvolvida em seu decorrer. A primeira delas diz respeito à importância de não 
esquecermos que um argumento baseado na idéia de “importância de trajetórias” 
coloca que os cursos históricos são completamente reversíveis. Embora essa 
metodologia admita explicitamente o ponto de que, depois de que uma trilha é 
iniciada, os custos para uma reversão ou para os desvios aumentam, ela não exclui essa 
possibilidade. 

Assim, a explicação histórica apresentada do desenvolvimento diferenciado 
no que diz respeito à experimentação de uma prática política participativa entre o Rio 
de Janeiro e Minas Gerais, embora seja válida, não condiciona os cursos políticos que 
os dois estados vão seguir de agora em diante. Existem alguns pontos críticos onde as 
possibilidades de reversão do curso histórico estão dadas e a possibilidade de um novo 
caminho é apresentada como possível. Para exemplificar esse ponto, vamos discutir 
rapidamente um fato que pode ajudar a fechar o argumento aqui defendido, baseado 
na análise sócio-histórica proposta. 

Sem almejar diminuir o peso do que foi a imposição de uma ditadura militar 
em todo o país, o golpe de 1964, que ocorreu logo após a construção e efetivação de 
Brasília como capital da república, pode ser visto como um dos fatores que freou esse 
processo de descentralização e construção de uma idéia de democracia local no Rio de 
Janeiro, que poderia ter marcado terminantemente o fim do centralismo como prática 
política recorrente nesse local. Uma reversão do quadro anterior estava sendo 
esboçada a partir de 1960, com a efetivação de Brasília como capital da federação e 
com a tarefa que o então governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda (1960-
1965), assumiu de iniciar um processo de reforma política do estado com vistas a 
descentralizar as funções executivas federais que até então estavam concentradas no 
Rio de Janeiro. Lacerda tinha como meta iniciar um processo de regionalização da 
administração pública no estado, mesmo que fosse sem atribuir muita importância à 
dimensão democrática da mesma.  

Lacerda apoiou o golpe de 1964, mas, depois de se ver completamente alijado 
das decisões políticas que estavam sendo tomada pelo governo imposto e de ver o 
candidato que apoiava perder as eleições para governador do estado da Guanabara 
para Francisco Negrão de Lima, candidato da coligação de oposição ao governo, 
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formada pelo PSB/PTB, entrou para a oposição ao regime. Ele foi um dos principais 
responsáveis pela fundação da “Frente Ampla” de oposição ao governo militar, que 
tinha o presidente deposto João Goulart e Juscelino Kubitschek em sua composição. 

Esses eventos, incluindo entre eles, inclusive, a derrota do candidato de Carlos 
Lacerda ao governo do estado da Guanabara, demonstram que existia uma mudança 
se processando no Rio de Janeiro. Pois essa eleição pode ser lida como uma recusa da 
população à imposição de uma decisão que emana dos centros de poder, cabendo a 
elas simplesmente ratificar o processo. Por tal motivo, enxergamos o que se passou na 
década de 1960 no Rio de Janeiro como um desses pontos críticos onde a 
possibilidade de reversão estava nitidamente posta. Outro momento desse tipo foi 
inaugurado com a promulgação da Constituição de 1988. Porém, o tempo 
transcorrido ainda é curto para análises mais amplas. A história estava e estará sempre 
com os seus cursos abertos, o que irá transcorrer depende de uma combinação de 
fatores que é impossível prever de antemão.  

Neste capítulo, expusemos alguns dados atuais sobre as mudanças políticas 
observadas contemporaneamente no Rio de Janeiro, contrapondo-as ao que está 
ocorrendo em Minas Gerais. Essa comparação, mais do que analisar os casos tendo 
como única preocupação uma discussão descritiva visou fornecer uma contribuição 
para os estudos sobre as transformações políticas que estão ocorrendo no Brasil. Essa 
contribuição é muito simples. Seguindo a linha que Avritzer (2009) traça, sem um 
olhar sócio-histórico sobre o que diferencia os contextos analisados, toda comparação 
pode ser um mero exercício de analisar fatos que não podem ser subsumidos um ao 
outro. É nos desenvolvimentos históricos diferenciados que, acreditamos, está a chave 
que pode conduzir a uma resposta sobre como, dentro de um mesma estrutura, 
comportamentos díspares são possíveis.    
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Conselhos Municipais de Saúde de Porto 
Alegre e Salvador: a influência do 

contexto político e os determinantes da 
efetividade deliberativa137  

 
 

Antônio Sérgio Araújo Fernandes138  
Denílson Bandeira Coêlho139 

 

Introdução 

Muito se produziu sobre conselhos municipais no Brasil nos últimos 15 anos. 
Ainda que os trabalhos sejam de grande importância e tragam achados relevantes para 
a pesquisa neste objeto, lacunas de explicação ainda persistem. Os trabalhos 
organizados por Avritzer (2004; 2007) sobre “A Participação em São Paulo” e "A 
Participação no Nordeste” trazem estudos incorporando algumas dimensões de 
análise, como: cultura política e desempenho dos conselhos (Avritzer, 2007); 
institucionalização dos conselhos (Faria, 2007); efetividade da participação dos 
conselheiros (Cunha, 2007); a relação entre a existência e funcionamento do conselho 
com variáveis, tais como: competição política, rede associativa local, tendência 
programática do partido governista (Lubambo, Coêlho e Melo, 2007). Ou mesmo o 

 

137 Este artigo é oriundo do Projeto de Pesquisa “Elites Dirigentes e Participação Política: Conselhos 

Municipais em Capitais Metropolitanas” que teve auxílio do CNPq com o processo nº 400671/2007-7 e da 
FAPESP com o processo 2005/00745-0 e foi coordenado pelo professor Antônio Sérgio Araújo Fernandes e, 
também, utiliza dados e informações do Projeto Democracia Participativa (PRODEP) do qual faz parte o 
Professor Denílson Bandeira Coêlho. 
 
138 Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA) da UFRN. 
 
139 Professor Adjunto do Instituto de Ciência Política – IPOL da UnB. 
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trabalho Coelho e Veríssimo (2004: 105-122), em que os autores analisam o caso do 
conselho de saúde no município de São Paulo, observando a relação entre os vínculos 
dos conselheiros com o grupo político-partidário que ocupa o poder. Outros 
trabalhos importantes nesta área são os estudos de Perissinotto et al (2003) que trata 
dos conselhos municipais em Curitiba com base em cultura política e de Fuks (2004), 
que analisa o processo decisório de Conselhos Municipais também em Curitiba com 
base na distribuição da influência política entre os diversos segmentos representados.  

Este trabalho trata empiricamente de três categorias de análise dos estudos 
acima mencionados, quais sejam, a natureza da participação dos conselheiros, a 
efetividade dos conselhos (intensidade e natureza das deliberações) e o seu desenho 
institucional (regras e procedimentos que o regem), e se propõe como complementar 
às explicações acima mencionadas sobre os conselhos municipais ao procurar 
desenvolver uma hipótese sobre a influência do contexto político local na formação e 
trajetória dos conselhos municipais. A forma como se desenvolveu a disputa da elite 
local pelo Poder Político Municipal influenciou a formação e trajetória dos conselhos 
em termos de efetividade, participação dos membros e institucionalização. O 
argumento que fundamenta isso é que o momento crítico de origem dos conselhos, 
ao longo da década de 90, foi influenciado diretamente pelo contexto político de 
disputa de poder da elite política local. Para tanto o trabalho traz os resultados de um 
estudo comparado dos conselhos de saúde das cidades de Salvador e Porto Alegre, 
cidades que possuíram contextos políticos de ocupação do poder municipal distintos 
ao longo dos anos 90 e início do século XXI. 

A hipótese aqui esboçada é que os conselhos municipais das capitais 
estudadas, Salvador e Porto Alegre, no momento atual apresentam diferenças em 
termos de efetividade, processo de participação e desenho institucional. Observa-se 
uma intensidade maior nestas três categorias acima referidas no Conselho Municipal 
de Saúde (CMS) de Porto Alegre em relação ao de Salvador. E esta diferença está 
relacionada às trajetórias recentes de estruturação e organização dos conselhos, 
sobretudo em um momento crítico específico, situado entre o marco constitucional 
de 1988, até a primeira década dos anos 90. E isso se deve ao fato de ocorrerem 
diferenças no contexto onde as elites políticas locais disputaram o poder. Diferentes 
configurações políticas se estabeleceram gerando diferentes trajetórias de organização 
e estruturação dos conselhos municipais. Em Porto Alegre uma elite política voltada 
para as questões relacionadas à participação e controle social como plataforma política 
foi hegemônica no município. Em Salvador uma elite política polarizada, em torno de 
uma liderança pessoal, e conservadora, pouco afeita a questões de participação e 
controle social terminou por exercer o poder no município, ao longo do anos 90, e 
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com isso terminou por fazer com que o seu conselho municipal de saúde fosse menos 
autônomo que o de Porto Alegre.  

 Para desenvolver o argumento do ponto de vista conceitual será utilizado o 
conceito de momento crítico (critical junctures), conceito este muito usado, sobretudo na 
literatura que contempla o conceito de dependência de trajetória (path dependency). O 
conceito de momento crítico servirá como apoio para observar como após a 
constituição de 1988 e no início dos anos 90, a diferença no contexto de disputa 
política das elites locais fez com que os conselhos municipais de Salvador e Porto 
Alegre tivessem trajetórias completamente diferentes em sua organização e estrutura.  

O artigo está dividido em cinco seções, contando-se com esta introdução. A 
seção 2 faz uma discussão do estudo com os quais este trabalho pretende dialogar 
diretamente em termos de abordagem de análise, qual seja, o trabalho de Avritzer 
(2007). A seção 3 traz os resultados da pesquisa comparada sobre os conselhos 
municipais de saúde nas capitais de Porto Alegre e Salvador entre os anos de 2005 e 
2007, referindo-se aos fatores anteriormente citados. Além disso, apresenta-se uma 
comparação com base nos dados de pesquisas empíricas do Projeto Democracia 
Participativa – PRODEP acerca das diferenças de efetividade deliberativa dos 
conselhos municipais do setor saúde das duas capitais.  

A seção 4 fala do enfoque conceitual da hipótese aqui esboçada, que é o 
conceito de “momento crítico”. Com base nisso esta seção também busca analisar o 
momento crítico de disputa das elites políticas locais que terminaram por diferenciar a 
trajetória de organização e estruturação dos conselhos municipais de Saúde em Porto 
Alegre e Salvador. A seção 5, última seção, traz considerações finais do trabalho 
buscando pontuar a questão da participação social no Brasil com diferenças marcantes 
nos contextos políticos locais. 

A Literatura sobre Conselhos Municipais no Brasil no que se 
refere à participação, efetividade e institucionalização 

Muito se produziu sobre conselhos municipais no Brasil nos últimos 15 anos. 
Pode-se aqui estabelecer uma divisão acerca destes estudos. Um primeiro conjunto de 
trabalhos situa-se ao longo da década de 90 do século XX, e é ainda oriundo da inércia 
analítica militante da literatura dos anos 80 sobre participação social e movimentos 
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sociais no Brasil140. Têm-se como contribuições importantes, entre outras, Gohn 
(2001); Raichelis (2000); Carvalho (1995); Dal Poz e Pinheiro (1998); Tatagiba (2002); 
Tótora e Chaia (2002); Andrade (2002); Carvalho et al (1999); Castro (1999). Em sua 
maioria os trabalhos sobre os conselhos gestores procuram observar de modo 
descritivo seus arranjos organizacionais, além do grau de organização do movimento 
popular, sindical e de usuários que participam dos conselhos e também o grau de 
engajamento da liderança política profissional, como é o caso deste último aspecto 
com os estudos de Cortes (1998; 1995). Esta considera de grande importância a ação 
das lideranças políticas como uma variável chave no entendimento do funcionamento 
bem sucedido dos Conselhos Municipais. A partir do conceito de policy community ela 
mostra como no caso dos Conselhos Municipais de Saúde da Região Metropolitana 
de Porto Alegre a presença de lideranças políticas e de representantes profissionais 
nos Conselhos comprometidas com a participação dos movimentos sociais termina 
por estimular a participação da sociedade civil.  

Entretanto é na primeira década141 do século XXI que os trabalhos sobre 
conselhos municipais proliferaram mais proficuamente do ponto de vista de achados 
e análises empíricas e é com um trabalho especificamente que procurar-se-á aqui 
dialogar. Nos referimos, especificamente ao trabalho organizado por Avritzer (2007) 
sobre a “Participação no Nordeste”. Este estudo traz achados importantes no que diz 
respeito aos conselhos municipais quanto à natureza da participação dos conselheiros, 
à efetividade dos conselhos (natureza das deliberações) e o seu desenho institucional 
(regras e procedimentos que o regem).  

O trabalho envolveu uma rede de pesquisadores no projeto denominado 
“Participação e Distribuição nas Políticas Públicas do Nordeste”, analisando 
comparativamente a qualidade da organização, estrutura e processo de participação 
dos conselhos municipais de saúde, e da criança e adolescente em municípios dos 
estados da Bahia (16 conselhos analisados em 9 municípios, incluindo Salvador), 
Pernambuco (14 conselhos analisados em 7 municípios, incluindo Recife) e Ceará (8 
conselhos analisados em 6 municípios, incluindo Fortaleza).  

 

140 A revisão de literatura sobre participação social e movimentos sociais no Brasil nos anos 80 tem exaustiva e 
minuciosa nos trabalhos, entre outros, de Fernandes (2004); Doimo (1995); Fernandes e Bonfim (2005) e na 
coletânea organizada por Lubambo, Coêlho e Melo (2005). 
 
141 Têm-se como exemplos de importantes trabalhos deste período: Coelho e Veríssimo (2004: 105-122), já 
citado e o de Santos Jr., Ribeiro e Azevedo (2004). 
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Como síntese conclusiva geral dos achados empíricos da pesquisa, Avritzer 
(2007: 32) afirma, no que se refere a participação, efetividade e institucionalização dos 
conselhos municipais nos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará, mostram diferenças 
de “performance” em cada estado. No estado de Pernambuco observa-se uma maior 
expressão, com mais associativismo e organização dos conselhos e deliberações que 
influenciam mais a política local. Um baixo desempenho no estado da Bahia que 
existem diferenças entre os conselhos, sobretudo os das capitais em relação ao 
interior, em todos estes três aspectos, mas que também existem diferenças entre os 
conselhos de capitais, onde há uma nítida diferença entre Recife, melhor desempenho 
dos conselhos das três capitais e Salvador, pior entre as três capitais estudadas. Ou 
seja, em Recife observa-se que os conselhos de saúde e da criança e do adolescente 
são efetivos, com influência na política municipal e em Salvador estes conselhos são 
quase protocolares (apenas encaminham documentos). A presidência dos conselhos é 
dada ao Secretário no caso de Salvador e em Recife, os presidentes são eleitos em 
plenária. 

 O estudo organizado por Avritzer sobre a “Participação no Nordeste”, ora 
comentado, é profundamente importante por tentar investir em uma problemática 
similar àquela levantada por Putnam (1996) sobre a Itália, qual seja, as tradições cívicas 
acumuladas que produzem capital social implicam melhor desempenho das 
instituições descentralizadas italianas ao longo da história. Apesar disso, Avritzer e 
seus colaboradores necessitariam de uma etapa seguinte a este projeto, ora comentado 
aqui, para realizar uma comparação interregional no país visando obter inferências 
sobre a diferença de desempenho dos conselhos entre as regiões, se elas existem, onde 
e por que existem, e evidentemente observar a partir disso também se existem duas 
culturas políticas no país, uma em grau cívico maior que outra, tal como Putnam 
procedeu no caso italiano. 

O que propomos aqui é a observação comparativa de dois casos de 
desempenho de conselho de saúde, não com o intuito de estabelecer explicações que 
mostrem diferenças entre “duas culturas políticas”, mas a partir de fatos relevantes 
que influenciaram o desempenho dos conselhos capazes de explicar a diferença de 
desempenho, em termos de participação, do conselho municipal de saúde de Salvador 
em relação ao de Porto Alegre. A hipótese que levantamos aqui, já expressada 
ulteriormente é que a elite política a frente do município influenciou decisivamente no 
comportamento do conselho como será visto a seguir, sobretudo na seção 4. 
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Os Conselhos de Saúde de Salvador e Porto Alegre (2005-2007): 
Efetividade, Participação e Desenho Institucional 

3.1. Participação e Efetividade  

Os dados aqui apresentados foram obtidos examinando as atas de reuniões 
dos Conselhos Municipais de Saúde em Salvador e Porto Alegre nos anos entre 2005 
e 2007. Os elementos observados nas atas para a pesquisa foram: 1. A freqüência dos 
conselheiros: porcentagem de presença nas reuniões; 2. O tema discutido nas 
reuniões. Para tanto dividimos a totalidade de assuntos discutidos nas reuniões em 
quatro temas:  recursos, políticas de saúde, controle e fiscalização, organização interna 
do conselho, gestão da saúde no Município e outros; 3. O Ator que inicia a discussão 
dos assuntos (se governo, se trabalhadores, se usuários etc.); 4. Se os assuntos foram 
deliberados ou não.  

Participação 

O primeiro elemento a ser observado na participação é a freqüência dos 
conselheiros às reuniões. A tabela 1 mostra que em Salvador, nos três anos da série 
entre 2005 e 2007 a maior presença foi de membros externos ao conselho, sem 
representação formal. Estes nos três anos foram os únicos que sempre estiveram 
presentes em quase metade ou pouco mais da metade das reuniões. Os demais 
membros e que são membros formais, mostram uma presença nas reuniões 
demasiadamente baixa nos três anos observados. Diferentemente de Salvador, Porto 
Alegre mostra que a presença maciça dos membros do conselho é dos usuários. Em 
todos os três anos analisados os usuários estiveram presentes em mais da metade das 
reuniões. 
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Tabela 1 – Frequência dos Conselheiros às Reuniões  

  2005   2006 2007   

Presença Salvador Porto Alegre   Salvador   Porto Alegre   Salvador   Porto Alegre   

  % %   %   %   %   %   

Usuários 19,0 72,6  24  71  27,9  68,2  

Trabalhadores 17,8 14,0  19,3  17,8  14,0  21,5  

Governo 6,8 1,0  11,0  2,0  7,3  3,0  

Prestadores 4,5 8,7  4,9  7,7  0,6  5,1  

Externos 51,9 3,7  40,8  1,5  45,8  2,2   

Não identificados  0,0  0,0   0,0  0,0   4,5  0,0   

Missing 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0   

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
 

No que se refere ao membro que inicia a discussão do assunto na reunião, 
percebe-se, ao observar a tabela 2, que, no caso de Salvador, o governo e os membros 
externos são os principais pautadores das reuniões, ainda que no ano de 2007, os 
prestadores e os usuários tenham tido maior participação no início dos assuntos, 
perfazendo 50% do total dos assuntos iniciados no conselho neste ano por estes dois 
atores. Em Porto Alegre, os usuários sempre foram os responsáveis por iniciar a 
maioria dos assuntos nas reuniões como mostra a tabela 2. 

Tabela 2 – Membro que inicia a discussão 

  2005   2006 2007   

Quem inicia a discussão Salvador Porto Alegre   Salvador   Porto Alegre   Salvador   Porto Alegre   

  % %   %   %   %   %   

Usuários 14,3 54,8  3,4  56,2  25,0  32,3  

Trabalhadores 14,3 3,2  6,9  3,1  0,0  3,2  

Governo 30,6 4,8  31,0  4,7  12,5  6,5  

Prestadores 2,0 1,6  3,4  0,0   25,0  0,0  

Externos 18,4 29,0  44,8  29,7  37,5  35,5   

Não identificados  0,0 0,0    0,0   0,0  0,0   0,0    

Missing 20,4 6,5  10,3  6,2  0,0  22,6   

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
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Efetividade 

Ao se observar os assuntos que são discutidos pelos conselhos, presentes na 
tabela 3, verifica-se que no Conselho de Saúde de Porto Alegre os principais assuntos 
discutidos, a maior parte dizem respeito aos temas “Controle e Fiscalização” e 
“Gestão da Saúde no Município”, ou seja, os assuntos mais importantes relacionados 
à atividade finalística do conselho. No conselho municipal de saúde de Salvador, 
observa-se que dos assuntos discutidos, o tema mais freqüente e majoritário nos três 
anos foi “organização interna do conselho”. O segundo tema mais discutido pelo 
CMS de Salvador refere-se à gestão de saúde. O tema “Controle e Fiscalização” foi 
muito pouco discutido em Salvador ao longo das reuniões ocorridas neste triênio 
observado como mostra a tabela 3. 

Coleção 

Democracia Participativa 

Tabela 3 – Assuntos Discutidos pelos Conselhos  

  2005 2006 2007 

Tema Salvador Porto Alegre Salvador   Porto Alegre Salvador Porto Alegre 

  % % %   % % % 

Recursos 6,1 6,5 3,4  1,6 12,5 12,9 

Políticas de Saúde 18,4 6,5 3,4  9,4 0,0  9,7 

Controle e Fiscalização 0,0 37,1 10,3  51,6 25,0 25,8 

Organização Interna do Conselho 36,7 14,5 37,9   0,0 50,0 6,5 

Gestão da Saúde no Município 24,5 9,7 27,6  18,8  0,0 16,1 

Outros 2,0 22,6 17,2  10,9 12,5 12,9 

Missing 12,2 3,2  0,0  7,8  0,0 16,1 

Total 100 100 100  100 100 100 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
 

No que tange a deliberação dos assuntos discutidos em reuniões, é flagrante a 
diferença entre Porto Alegre e Salvador como mostra a tabela 4. Do total de assuntos 
discutidos nos dois conselhos, em Porto Alegre a grande maioria destes foi deliberada 
para encaminhamento, diferentemente de Salvador onde muito pouco do que foi 
discutido foi deliberado para encaminhamento. Ou seja, o grau de efetividade do 
conselho municipal de saúde de Porto Alegre é maior do que o de Salvador. 
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Tabela 4 – Total dos Assuntos discutidos que foram deliberados 

  2005   2006 2007   

Deliberação  Salvador Porto Alegre   Salvador   Porto Alegre   Salvador   Porto Alegre   

  % %   %   %   %   %   

Sim 69,4 79,0  89,7  76,6  50,0  71,0  

Não 18,4 14,5  10,3  23,4  50,0  22,6  

Missing 12,2 6,5  0,0  0,0  0,0  6,4  

Total 100 100 100 100 100 100 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
 

Quando se cruza o tema que foi discutido pelo ator que encaminhou a tabela 
5 mostra que, no caso de Porto Alegre, dos 123 assuntos iniciados nos três anos aqui 
observados (2005, 2006 e 2007), nos 6 temas agregados, 40 foram iniciados pelos 
usuários no tema “controle e fiscalização”. O segundo maior tema onde foram 
iniciados assuntos foi “Gestão de Saúde do Município” 12 vezes provocado 
inicialmente pelo ator externo.  Isso corrobora com o que foi expressado na tabela 2, 
onde quem mais inicia assunto nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde de 
Porto Alegre são em primeiro lugar os usuários e em segundo os atores externos. Há 
também uma consonância com a tabela 3, já que os principais temas discutidos pelo 
CMS/POA foram “controle e fiscalização” e “Gestão da Saúde no Município”.    

Tabela 5 – CMS/POA: Tema X Membro iniciador (2005; 2006; 2007) 

 
Tema 

Membro Iniciador 

Usuário Trabalhador Governo Prestador Externo Total 

Recurso 4 0 0 0 2 6 

Políticas de Saúde 4 1 0 0 4 9 

Controle e Fiscalização 40 0 4 1 9 54 

Organização Interna do Conselho 8 0 1 0 1 10 

Gestão da Saúde no Município 4 2 1 0 12 19 

Outros 6 1 2 0 16 25 

Total 66 4 8 1 44 123 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
 

A tabela 6 abaixo mostra que no Conselho Municipal de Saúde de Salvador 
dos 73 assuntos nos de 2005, 2006 e 2007, dentro dos 6 temas agregados, 13 foram 
iniciados pelo governo no tema “organização interna do conselho”. O segundo maior 
tema onde foram iniciados assuntos foi de novo “organização interna do conselho” 
mais 7 vezes provocado incialmente pelos usuários. Também aqui observa-se uma 



318 

 

Leonardo Avritzer 

consonância com a tabela 2, onde quem mais inicia assunto nas reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde de Salvador é o governo. Nota-se também uma consonância com 
a tabela 3, pois o assunto mais iniciado no CMS/SSA foi ‘organização interna do 
conselho”. 

Tabela 6 – CMS/SSA: Tema X Membro iniciador (2005; 2006; 2007) 

Tema 
Membro Iniciador 

Usuário Trabalhador Governo Prestador Externo Total 

Recurso 1 0 3 0 1 5 

Políticas de Educação 0 3 1 0 6 10 

Controle e Fiscalização 0 0 0 0 5 5 

Organização Interna do Conselho 7 5 13 4 3 32 

Gestão da Educação no Município 2 1 7 0 6 16 

Outros 0 0 1 0 4 5 

Total 10 9 25 4 25 73 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 

 

3.2. Institucionalização 

No que se refere a ordem cronológica de criação dos conselhos observa-se no 
quadro 1 que ambos foram criados no início dos anos 90 quando passa a ser 
legalmente exigido a existência de conselhos para a execução das políticas sociais. O 
CMS/SSA apesar de criado no ano de 1990 sofreu posterior mudança legal em 2000. 

Quadro 1 – Legislação e Ano de Criação do CMS  

 Porto Alegre Salvador 

Lei e Ano de Criação 277/1992 4103/1990 e 5845/2000 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 

 

Quanto ao regimento interno, que é o elemento que define a estrutura e 
processo de funcionamento do conselho, o quadro 2 mostra que estes foram criados 
bem depois da legislação municipal que os dá existência. Isso ocorreu tanto em Porto 
Alegre quanto em Salvador, apesar de que em Porto Alegre o CMS/POA tenha sido 
criado ainda na década de 1990, em 1997, e em Salvador o CMS/SSA foi criado 
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apenas em 2003. Até então o instrumento que regia a estrutura e o funcionamento dos 
conselhos era a própria legislação municipal de criação. Percebe-se que houve um 
processo longo de maturação para a criação do regimento interno, após a abertura e 
funcionamento pleno do conselho municipal em ambos os casos, porém este 
processo foi bem mais longo no caso de Salvador. 

Quadro 2 – Existência e Ano de Criação do Regimento Interno do CMS 

 Porto Alegre Salvador 

Regimento Interno Sim Sim 

Ano de Elaboração 1997 2005* 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA.*Aprovado em 2005 e regulamentado na Lei 7067/2006. 

 

No quadro 3 a seguir, a observação da estrutura e funcionamento do 
conselho se mostra semelhante em ambos os casos, pois os dois conselhos são 
compostos de plenário, mesa diretora, secretaria executiva e comissões técnicas ou 
temáticas, estas últimas importantes, pois elas informam e dão pareceres sobre os 
temas específicos para serem apreciados em plenário.  

Quadro 3 – Estrutura de Funcionamento do CMS 

Estrutura de Funcionamento Porto Alegre Salvador 

Plenário Sim Sim 

Mesa Diretora Sim Sim 

Secretaria Executiva Sim Sim 

Comissões Técnicas, temáticas e ou de trabalho Sim Sim 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
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As reuniões ordinárias dos dois conselhos municipais ocorrem 
periodicamente, mas com intervalos de tempo diferentes como pode se perceber no 
quadro 4 abaixo. Em Porto Alegre são quinzenais as reuniões ordinárias do conselho 
e em Salvador são mensais. 

Quadro 4 – Frequência e Local das Reuniões do CMS 

Frequência e Local Porto Alegre Salvador 

Frequência das reuniões quinzenal mensal 

Local onde ocorre SMS Espaço cedido pela Prefeitura 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 

 

O quadro 5 abaixo mostra o número de reuniões por ano entre 2005 e 2007. 
Percebe-se que o CMS/POA reúne-se mais regularmente que o CMS/SSA, pois 
tiveram ao longo dos três anos observados, poucas reuniões a mais ou a menos do 
que está previsto anualmente. Já o CMS/SSA, tem uma frequência de reuniões muito 
irregular, recorrendo no ano de 2005 a muitas sessões extraordinárias. No ano de 
2007, o CMS/SSA registrou um número inexpressivo de reuniões ordinárias, apenas 
um terço do que é previsto ao longo do ano.  

 Quadro 5 – Número de plenárias realizadas pelo CMS (2005-2006-2007) 

Ano 
Número de Plenárias 

Porto Alegre Salvador 

2005 26 25 

2006 26 16 

2007 22 4 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 

 

No que tange ao número de conselheiros e a paridade do conselho, os 
conselhos possuem número diferentes em termos de membros, porém distribuem 
seus assentos entre os representantes de modo mais ou menos parecido, respeitando a 
paridade constitucional, como mostra o quadro 6. A representação dos usuários 
possui uma proporção de assentos ligeiramente diferente, sendo maior (50% dos 
assentos) no CMS/POA. Os prestadores de serviço têm grande diferença na 
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proporção de representação, sendo maior esta no CMS/SSA. A representação do 
governo é maior proporcionalmente no CMS/SSA do que no CMS/POA, e a 
representação dos trabalhadores de saúde é ligeiramente menor proporcionalmente no 
CMS/POA, em relação ao CMS/SSA. Ou seja, há uma representação maior do 
governo em detrimento de uma representação menor dos trabalhadores e prestadores 
no caso de Salvador em relação a Porto Alegre. Cabe ressaltar que esta estrutura no 
CMS/SSA com 25 membros representantes passou a vigorar a partir de 2006 com a 
Lei 7017/2006. Até então o CMS/SSA tinha uma representação de 16 membros. 

Quadro 6 – Número de membros por grupo representativo do CMS  

Membros 
Porto Alegre Salvador 

N % N % 

Governo 9 11,5 4 16 

Prestadores de serviços de saúde 6 7,7 4 16 

Trabalhadores e Profissionais de saúde 24 30,8 6 24 

Usuários 39 50,0 11 44 

Total 78 100,0 25 100,0 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 

 

O quadro 7 mostra que no que se refere a presidência do conselho esta é 
escolhida de modo igual em Salvador e Porto Alegre, ou seja, por meio de eleição 
entre os membros em reunião plenária. Cabe ressaltar que a eleição para Presidente do 
CMS/SSA tinha sido suspensa em 2000 por meio da Lei nº 5.845/2000. A partir dali 
até 2006 o Secretário de Saúde era o Presidente do Conselho. Isso foi alterado com a 
Lei 7.017/2006 que alterou o artigo 5º da Lei nº. 5.845/2000 determinando que o 
Presidente do CMS/SSA fosse eleito pelos membros do conselho municipal de saúde 
em reunião plenária.  

Quadro 7 – Presidente do Conselho 

 Porto Alegre Salvador 

Secretário Municipal de Saúde Não Não 

Eleito em plenário Sim Sim  

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 
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 A duração do mandato dos conselheiros é diferente entre os dois conselhos 
como mostra o quadro 8 abaixo. No caso do CMS/POA, o mandato é de 6 anos, 
sem possibilidade de recondução, enquanto que em Salvador o mandato é menor de 
apenas 2 anos, com possibilidade de uma recondução. 

Quadro 8 – Duração do mandato dos conselheiros  

 Porto Alegre Salvador 

 Duração do mandato dos conselheiros  6 anos 2 anos 

Fonte: CMS/ POA e CMS/SSA. 

 

3.3. Analisando a diferença entre os Conselhos Municipais de 
Saúde de Salvador e Porto Alegre 

Apresentamos nesta seção uma análise comparada dos Conselhos Municipais 
de Saúde com base nos dados e artigos produzidos pelas pesquisas Participação e 
Distribuição nas Políticas Públicas do Nordeste (2007) e Democracia, Desigualdade e Políticas 
Públicas no Brasil (2009) do PRODEP/UFMG142. 

Na primeira parte da análise utilizamos o Índice Municipal de 
Institucionalização da Participação - IMIP (Pires e Vaz, neste livro) para ilustrar 
comparativamente as dimensões participativas para as cidades de Porto Alegre e 
Salvador. O IMIP é composto por quatro subíndices que mensuram a participação 
local, quais sejam: densidade, diversidade, durabilidade e potencial deliberativo do 
conjunto de instituições participativas em um município.   Tal como assinalam os 
autores, Porto Alegre possui um índice sintético (IMIP) de 0,94 e Salvador 0,66 
(sendo 1,0 o score máximo). Os dados desagregados demonstram que a dimensão, 
densidade, que mensura a quantidade de instituições participativas de cada município é 
de 0,91 para Porto Alegre e 0,82 para Salvador. Com relação à dimensão, diversidade, 
que mensura o total e a variedade de instituições participativas nos últimos doze anos, 
a capital gaúcha atinge índice total, igual a 1,0 e a capital baiana, índice 0,67. Com 
referência à dimensão durabilidade, que mede a vigência continuada das instituições 
participativas, os resultados são: 1,0 para Porto Alegre e 0,50 para Salvador.  No 
quesito deliberação, os dados mostram um índice de 0,87 para os conselhos gestores 

 

142 Parte dos dados foi extraído do Relatório Geral de Informações sobre o Município (RGIM), instrumento 
de consulta utilizado nas duas pesquisas do PRODEP.    
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de saúde, educação e assistência social porto-alegrense e 0,66 para os soteropolitanos. 
No ranking geral que compõem outras 42 cidades, Porto Alegre ocupa a primeira 
posição e Salvador a 14ª. Ambas as unidades pertencem à classe de municípios que 
possuem alto nível de institucionalização da participação, sendo Salvador a última 
colocada nesse agrupamento.   

A questão norteadora que rege o presente trabalho procura investigar por que 
tais diferenças ocorrem entre os dois conselhos municipais de saúde. O foco da 
análise, portanto, deve recair na dimensão que melhor expressa a qualidade da 
participação e de onde é possível estabelecer semelhanças e diferenças que expliquem 
a variação dos resultados para as duas capitais. Neste caso, a efetividade deliberativa 
foi a dimensão selecionada. As variáveis qualitativas definidas pelo IMIP para a 
dimensão deliberação são as seguintes: proposição de pauta; frequência das reuniões 
ordinárias, regras para a candidatura à presidência e a forma como são realizadas as 
eleições. O objetivo aqui é identificar qualitativamente quais são os pontos onde há 
diferenças significativas e que melhor explicam a vantagem de Porto Alegre sobre 
Salvador em termos da efetividade deliberativa para o caso do conselho de saúde.  

 A proposição das pautas  

Conforme assinalou Cunha (2007), um aspecto relevante do processo 
deliberativo dos conselhos gestores é o fato de haver possibilidade por parte dos 
atores apresentarem temas à agenda de discussão. Adicionalmente, é oportuno 
relembrar aqui a observação de Almeida (neste livro) sobre a natureza do método de 
composição da pauta adotado pelos conselhos, em geral, amplamente dominado pelo 
segmento governo. Em suma, a depender da ordem em que os temas são levados ao 
debate e o tempo que se tem para deliberação, os mesmos podem ser sumariamente 
não incorporados para votação. Em parte, esses elementos ajudam a explicar à 
tomada de posição dos atores nas duas capitais. Os dados da tabela 2 (neste trabalho) 
revelam que a totalidade dos segmentos apresentou, em pelo menos um ano, 
propostas a serem discutidas no âmbito das plenárias para o triênio 2005-2007. A 
diferença está no protagonismo da ação. A reprodução dos dados analisado por 
Almeida (neste livro), no quadro 9 a seguir, ajuda-nos a identificar uma das diferenças 
da dimensão efetividade deliberativa para os casos de Porto Alegre e Salvador. 
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 Quadro 9 – Predominância na apresentação de temas por segmento no 

                   CMS – Salvador e Porto Alegre.  

Temas Porto  Salvador 

  Alegre  

Controle do Fundo e Financiamento  U G e T 

Controle Fiscalização  U G e T 

Controle Normatização e Planejamento U G e P 

Convite/avisos/manifestações U G 

Gestão Atendimento U e G G, P e T 

Gestão Especialidades U e G P 

Gestão Serviços U e G G, T, P e U 

Organização Interna  U G 

Questões Gerais da Saúde G G e P 

           Fonte: PRODEP, 2007 e 2009. Apud, Almeida (neste livro). Elaboração dos autores. 
           Legenda: G= governo; T= trabalhador; P= prestador e U = usuário. 

 

Para um conjunto de temas propostos pelos atores nos dois conselhos, a 
sistematização dos dados revela que há uma predominância do segmento usuário em 
Porto Alegre e do segmento governo em Salvador. No caso de Porto Alegre observa-
se que para determinadas questões o segmento governo é propositivo tanto quanto os 
usuários. No caso de Salvador, observa-se uma variação maior dos segmentos para 
este conjunto de temas selecionados. Entretanto, ocorre indubitavelmente um 
controle majoritário por parte dos segmentos governo e prestadores. Os usuários 
participam mais ativamente na apresentação de propostas somente nas questões que 
dizem respeito ao tema Gestão de Serviços.  

Um quadro que demonstra melhor a diferença entre as duas cidades em 
termos da proposição de temas por segmento no CMS é apresentado na tabela 7 a 
seguir. 
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 Tabela 7 – Proposta por segmento no CMS de Porto Alegre e Salvador – (%) 

Segmento Porto Alegre Salvador 

Ator Externo Governo  8,57 10,61 

Ator Externo Soc. Civil  3,85 1,12 

Ator Externo NI 21,63 2,23 

Segmento Governo 7,07 25,14 

Segmento NI 7,92 23,46 

Segmento Prestador  1,50 15,08 

Segmento Trabalhador  2,78 8,94 

Segmento Usuário  25,91 9,50 

Segmento Comissão  20,56 2,79 

Plenário 0,21 1,12 

Mesa Diretora 0,00 0,00 

Total 100,00 100,00 

                   Fonte: PRODEP, 2007 e 2009. Apud, Almeida (neste livro). Elaboração dos autores. 

   

 Embora o número do segmento trabalhador seja bem mais expressivo em 
Salvador, conclui-se que a cidade gaúcha possui um maior potencial deliberativo em 
razão de uma atuação mais expressiva do conjunto de atores do CMS. Em Porto 
Alegre, verifica-se uma concentração de propostas nos segmentos usuário e comissão. 
Em Salvador, constata-se uma centralização de propostas nos segmentos governo e 
prestador. Além disso, é pertinente destacar que o ator externo sociedade civil da 
capital do Rio Grande do Sul demanda aproximadamente três vezes mais propostas 
do que a capital da Bahia. Em termos de representação dos usuários a composição 
porto-alegrense é composta por 36 grupos ligados ao setor saúde e Salvador por 
apenas 8 (ver Almeida, nesse livro).  Assim, para o caso de Porto Alegre, a capacidade 
de incluir uma maior diversidade de grupos de interesse aliado aos movimentos 
populares permitiu aos usuários do sistema de saúde em conjunto com as comissões 
paritárias adquirirem um papel central na deliberação do CMS. Conforme será 
discutido mais adiante nesse trabalho, em complemento a esta observação, leve-se em 
conta o fato de que o contexto histórico de disputas políticas nas duas cidades é uma 
variável que importa e que parece implicar numa trajetória de participação social mais 
efetiva em favor de Porto Alegre. 

Frequência das reuniões  

A frequência das plenárias é um indicador relevante para mensurar a 
efetividade da participação. A ocorrência sistemática dos eventos programados 
potencializa um maior aprendizado a partir das dinâmicas de interação entre os 
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participantes dos conselhos. O levantamento disposto nos quadros 4 e 5 (neste 
trabalho) informa que em Porto Alegre realizam-se reuniões quinzenais e em Salvador 
encontros mensais.  Para os anos de 2005 a 2007 o número médio de plenárias em 
Porto Alegre foi de aproximadamente 25 e em Salvador de 15. Mas no caso da capital 
baiana, conforme já exposto, houve acentuada variação no período, fazendo com que 
no ano de 2007 tenha sido registrada apenas 4 reuniões, ou seja, não cumpre-se a rigor 
o que prevê o regimento interno.  Esta diferença é significativa e um dos 
componentes da dimensão deliberativa do IMIP que posicionam Porto Alegre à 
frente de Salvador.  

 Candidatura à presidência e processo eleitoral 

As regras que regem a escolha dos presidentes de conselhos gestores são 
fundamentais para o avanço da efetividade deliberativa das instâncias participativas. O 
pressuposto básico é que a seleção seja feita a partir de um mecanismo democrático e 
participativo que permita a candidatura espontânea de líderes de diferentes segmentos. 
Em outras palavras, conselhos gestores que adotam nos regimentos internos um 
método de seleção indireta sem eleição aberta não podem ser classificados como 
instituições com efetiva deliberação. Este era o caso do CMS de Salvador até 2006, 
onde, conforme exposto anteriormente, o presidente do conselho era por lei o 
secretário municipal de saúde. Esta regra foi modificada e atualmente o presidente é 
escolhido mediante votação em reunião plenária. Nessa perspectiva, para o caso 
baiano, observa-se um movimento positivo para a superação de barreiras históricas 
rumo a um maior grau de institucionalização da participação e um desenho 
institucional que priorize o pluralismo democrático.  A diferença que permanece entre 
os dois conselhos analisados está na duração do mandato, sendo de 6 anos para Porto 
Alegre e de 2 anos para Salvador. 

Em síntese, a análise dos dados para as quatro variáveis da dimensão 
efetividade deliberativa dos conselhos municipais de saúde demonstrou que Porto 
Alegre apresenta um maior grau de institucionalidade em comparação com Salvador. 
De um modo geral se observa que os atores do Rio Grande do Sul são mais atuantes 
em termos de proposição de temas e apresentam uma maior diversidade participativa 
entre os segmentos dos usuários e comissões, o que denota em parte uma maior 
capacidade de ação e controle social. O CMS de Porto Alegre também apresenta 
indicadores de frequência mais consistentes do que o de Salvador, tanto em termos da 
presença de seus representantes como em termos do cumprimento do cronograma de 
plenárias previstas no regimento interno. Com relação às regras para a escolha do 
presidente e a forma como é organizado o processo eleitoral, constata-se no plano 
formal um avanço para o CMS de Salvador. Mas, como este trabalho reivindica, faz-se 
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necessário considerar em que medida esta escolha crucial irá modificar a histórica 
dependência da trajetória das instituições políticas baianas.   

Assim, a análise do conjunto de variáveis da dimensão deliberação nos permite 
afirmar que as diferenças que ocorrem entre os dois conselhos municipais de saúde 
são relevantes e conferem maior grau de efetividade deliberativa para Porto Alegre.     

3.4. Síntese Analítica 

Os aspectos tratados até aqui mostram que o CMS/POA é mais participativo 
e efetivo que o CMS/SSA. Se não vejamos: 

No CMS/SSA os conselheiros vão pouco às reuniões, uma vez que a maior 
presença nas reuniões do CMS/SSA são de membros externos (visitantes), 
que não são conselheiros. NO CMS/POA, diferentemente de Salvador, os 
conselheiros costumam freqüentar as reuniões, sobretudo os 
representantes dos usuários, que se mostram como os mais presentes. 

No CMS/POA , quem mais inicia os assuntos para discussão em reuniões são os 
usuários, ao contrário do CMS/SSA, onde o principal pautador das reuniões 
é o governo e os membros externos (visitantes). 

No CMS/POA os assuntos mais discutidos são os que se referem ao campo de 
atuação efetiva do conselho, quais sejam “Controle e Fiscalização” e 
“Gestão da Saúde no Município”. Já o CMS/SSA, gasta maior do seu tempo 
em discutir sua organização interna, ainda que chegue a tratar de “Controle 
e Fiscalização”, porém em muito menos intensidade que o CMS/POA. 

O CMS/POA se mostra mais efetivo que o CMS/SSA, pois em Porto Alegre a 
maior parte dos assuntos que são discutidos em reuniões se configuram em 
objeto de deliberação para encaminhamento enquanto que em Salvador, 
muito pouco do que é discutido é deliberado. 

 

No que se refere à institucionalização ambos se encontram em estágios 
parecidos, porém com um detalhe relevante: a paridade de representação. O 
CMS/SSA tem uma representação maior do governo e menor dos trabalhadores e 
prestadores em relação ao CMS/POA.  

Por que estas diferenças entre estes dois conselhos? Por que em Porto Alegre 
o seu CMS é mais participativo, efetivo e tem instituições que favorecem uma maior 
autonomia do conselho e em Salvador não? 
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Como foi colocado na introdução do artigo, a explicação para esta diferença 
está nos diferentes momentos críticos experimentados pelas duas cidades quando no 
período pós constitucional de 1988, onde em Porto Alegre se observa que uma elite 
política afeita aos processos de participação política faz reforçar isso na política local. 
Em Salvador, diferentemente, uma elite política conservadora e pouco afeita aos 
processos de participação política resiste e esbarra um reforço à rota participativa dos 
conselhos pós-constituição de 1988.  

4. O momento crítico em Porto Alegre e Salvador: o contexto 
de disputa política nas duas Cidades 

4.1. O Momento Crítico 

 

O com conceito de Momento Crítico será abordado aqui com base nos 
trabalhos de Lipset e Rokkan (1967) e Collier e Collier (1991). De acordo com Lipset 
e Rokkan (1967: 37), a idéia de escolhas cruciais e seus legados, que pode ser chamada 
de momentos críticos, tem foco principal sobre circunstâncias decisivas na vida 
política, nas quais ocorrem transições que estabelecem certas direções de mudança, e 
excluem outras num caminho que molda a política por anos.  Segundo D. Collier e R. 
Collier (1991: 29; 782), momento crítico é definido como: “um período de 
significativa mudança, que ocorre de modo diferente entre países (ou outras unidades 
de análise) a partir das rotas estabelecidas inicialmente que demarcam a produção de 
legados distintos”. O momento crítico é uma situação de transição política e/ou 
econômica vivida por um ou vários países, estados, regiões, distritos ou cidades, 
caracterizado por um contexto de profunda mudança, seja ela revolucionária ou 
realizada por meio de reforma institucional. O tempo de duração desse momento 
crítico pode ser de anos ou até de décadas. Num momento crítico, o processo de 
mudança que se inaugura deixa um legado que conduz os políticos a fazerem escolhas 
e tomarem decisões sucessivas ao longo do tempo, visando a reprodução desse 
legado. 

O grande trabalho de Lipset e Rokkan (1967) sobre a formação dos partidos e 
sistemas partidários na Europa foi um dos primeiros a utilizar a noção de momento 
crítico para identificar conjunturas históricas que produziram grandes clivagens sociais. 
Essas clivagens reproduziram-se dentro dos partidos e, uma vez eliminado o custo 
para iniciar a atividade partidária (start up costs), bem como superados os processos de 
expectativas adaptativas, os partidos são reproduzidos através do tempo gerando o 
que Lipset e Rokkan (1967) denominaram de sistemas partidários congelados. Apesar 
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do estudo de Lipset e Rokkan (1967) usar a noção de momento crítico, é no 
importante trabalho de D. Collier e R. Collier (1991) que esta noção torna-se mais 
sistematicamente definida. O estudo de D. Collier e R. Collier (1991) analisa a 
emergência do movimento sindical na América Latina durante o início do século XX 
e suas diferentes formas de incorporação inicial, isto é, de legalização e 
institucionalização sancionadas pelo Estado. Os diferentes legados deixados para o 
movimento sindical por esta incorporação inicial, em cada país analisado, é o que o 
estudo busca compreender. Os autores desenvolvem uma exaustiva e complexa 
análise histórica comparada de oito países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, 
Peru, Uruguai e Venezuela), utilizando dependência de trajetória143, e tendo o 
momento crítico como noção central para mapear o período de incorporação inicial 
do movimento sindical e seus diferentes legados em cada país. Para comparar os oito 
países, os autores procuram separá-los em pares, buscando identificar comunalidades 
históricas no tipo de incorporação inicial. Apesar de desenvolverem comparações por 
pares de países, eles buscaram também apontar similaridades e diferenças políticas não 
só entre os pares como dentro do próprio par de países. Os oitos casos estão 
divididos em dois grandes tipos de incorporação: 1. incorporação por meio de Estado, 
onde estão situados Brasil (1930-1945) e Chile (1920-1931); e 2. incorporação por 
meio de partidos, que se subdivide em três subtipos: 2.1. Mobilização eleitoral pelo 
partido tradicional, composto por Colômbia (1930-1945) e Uruguai (1903-1916); 2.2. 
Populismo trabalhista, composto pela Argentina (1943-1955) e Peru (1939-1948); e 
2.3. Populismo radical, formado por México (1917-1940) e Venezuela (1933-1948).  

A utilização do conceito de momento crítico aqui neste trabalho busca 
identificar a conjuntura similar experimentada por Porto Alegre e Salvador, após a 
promulgação da Constituição de 1988, ao longo da década de 90, e início da primeira 
década do século XXI, com a instituição dos Conselhos Municipais como elemento 
obrigatório da Política Social brasileira. Procurar-se-á, aqui observar como este 
momento crítico foi experimentado de forma diferente pelas duas cidades a partir dos 
seus contextos políticos distintos. A partir daí verifica-se qual legado foi estabelecido 
nas duas cidades a partir do seu contexto político que estimulou ou não a 
institucionalização e organização dos conselhos no sentido de torná-los mais 
autônomos e independentes do executivo municipal. 

 

143 Sobre o conceito de dependência de trajetória (path dependency) ver, entre outros, Fernandes (2002) e 
Pierson (2000).  
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4.2.O Momento Crítico em Porto Alegre: Hegemonia de uma Elite Política 

afeita aos Conselhos  

No caso de Porto Alegre o que mostra uma elite política estimulante a um 
comportamento participativo do seu conselho municipal de saúde, fazendo com que 
este se tornasse mais ativo e independente em relação a Secretaria de Saúde, reside na 
observação que durante as três gestões consecutivas do Partido dos Trabalhadores ao 
longo de toda a década de 1990 (1989-1992; 1993-1996; 1997-2000), houve uma 
construção de apoio às atividades do conselho e dos grupos da sociedade civil que 
militaram na reforma sanitária em Porto Alegre, como evidenciam os trabalhos de 
Cortes (1995), David (2005), Heidrich (2002).  Os trabalhos de Cortes (1998; 1995) 
trazem a evidência empírica qualitativa da construção de uma policy community no caso 
dos Conselhos Municipais de Saúde da Região Metropolitana de Porto Alegre. Houve, 
no caso do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, a presença de lideranças 
políticas ligadas aos setores dos profissionais, dos trabalhadores e dos usuários, 
comprometidas com a efetiva participação social o que terminou por estimular a 
participação mais ativa e independente do conselho nestes setores aqui citados. Cortes 
(1998; 1995) observa que a posição do dirigente público municipal no início dos anos 
90, período de criação do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, vai reforçar 
a ação dos representantes profissionais, trabalhadores e de usuários da área de saúde, 
no sentido de tornar estes setores representativos mais efetivos, assegurando-lhes voz. 
Isso foi reforçado ao longo dos anos 90, criando um rota dependente de atuação forte 
e independente dos setores representativos profissionais, trabalhadores e usuários na 
conduta do conselho. 

O diferencial partidário utilizado pelo PT a frente da Prefeitura de Porto 
Alegre ao longo doa anos 90, com as instituições e fóruns participativos, foi o “lema” 
de que era a gestão mais comprometida com esta questão do que qualquer outro 
partido ou coalizão. Assim podia se posicionar em qualquer eleição como o partido 
mais participativo e democrático. É claro que as lideranças políticas a frente da 
Prefeitura não anunciam este tipo de intenção, que o estímulo às instituições 
participativas é estratégico para seu desempenho eleitoral. Pelo contrário, evitavam 
qualquer referência desta natureza e evitavam qualquer referência partidária no que se 
refere ao estímulo de instituições como os conselhos municipais e no caso aqui o 
conselho municipal de saúde.  Assim também foi, não apenas no caso dos conselhos, 
mas também na implementação do orçamento participativo onde o PT utilizou este 
programa como diferencial partidário competitivo (Schneider e Goldfrank, 2005; 
Goldfrank, 2003). 
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Ao longo da redemocratização, entre meados dos anos 80 e início dos 90, 
Porto Alegre teve partidos de “direita”, relativamente fracos, pois o PTB, o PFL (atual 
DEM) e o PDS (e seus sucessores) durante as eleições sempre tiveram menos de um 
terço da Câmara Municipal, ainda que estes partidos no níveis estadual e federal 
figurassem melhor eleitoralmente. A disputa eleitoral na capital gaúcha ficou em torno 
de três partidos: PT, PMDB e PDT que competiam em torno do mesmo eleitorado 
de centro-esquerda e de classe média baixa. Inicialmente nos anos 80 estes dois 
últimos partidos desfrutavam de raízes locais mais profundas que o PT, sobretudo o 
PDT que possuía laços mais fortes com associações de bairro, além de gozar de uma 
posição dominante dentro dos sindicatos locais daquelas associações. O PT tinha 
apoio de algumas bases de sustentação nessas associações, porém recebia mais apoio 
dos movimentos comunitário menos formalizados (Baiocchi, 2004). Nada mais 
racional, portanto que ao estar a frente da gestão municipal, o PT aprofundasse  a rota 
participativa que estava na agenda da redemocratização, uma vez que era um partido 
afeito com estes elementos da democratização da gestão pública brasileira. 

Foi, portanto, dentro deste contexto que as instituições e fóruns participativos 
deliberativos, tais como os conselhos municipais, foram ganhando estímulo na gestão 
municipal gaúcha o que tornou sua dinâmica regular. Entretanto, o fato dos conselhos 
municipais terem sido estimulados pela elite local vinculada ao PT que esteve a frente 
da gestão municipal, não assegura que os elementos ligados ao clientelismo estejam 
isentos nestes espaços. Este trabalho não se debruça sobre este aspecto, porém ele é 
importante.  

4.3. O Momento Crítico em Salvador: Polarização Política e Elite Pouco Afeita 

aos Conselhos 

No caso de Salvador, o grupo político ligado ao PFL (atual DEM) que 
governou a cidade durante a segunda metade dos anos 90 (1997-2000) e primeira 
metade da primeira década do século XXI (2001-2004) foi liderado, pelo Senador 
Antônio Carlos Magalhães (ACM), que seguiu sempre um padrão de administração 
pública calcada num processo decisório fechado, que o caracterizava como uma 
liderança capaz de formar quadros tecnocráticos de perfil dinâmico e pragmático, 
porém pouco afeitos a mecanismos de participação, controle social ou parceria 
público-privado. Este grupo político nunca esteve ligado às discussões da agenda da 
redemocratização no que se refere a gestão participava de políticas sociais ou política 
urbana oriundos da constituição de 1988 (Fernandes, 2004).  

Bom ressaltar que o grupo político que compunha a Prefeitura entre os anos 
de 1993-1996 e que era de oposição ao grupo do PFL ligado à ACM, é que se mostra 
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mais sintonizado, com a questão da nova agenda de gestão pública com participação 
social oriunda da Constituição de 1988, uma vez que a própria Prefeita Lídice da Mata 
do PSDB à época, tinha uma história ligada à luta pela reforma urbana nos anos 80, 
sobretudo no que se refere às questões de participação social e autonomia municipal, 
tendo sido vereadora entre 1982 e 1986 pelo PMDB, e participado ativamente na 
elaboração e aprovação de algumas leis importantes que criavam diversos mecanismos 
de participação social na gestão municipal (Ivo, 2000)144.  

É, portanto, em um contexto de polarização política e de elite política na 
gestão pouco afeita a participação social que o conselho municipal de saúde de 
Salvador vai amadurecer ao longo dos anos 90. Um episódio que vai reforçar o 
argumento aqui de que o conselho municipal de saúde foi pouco estimulado pela 
gestão municipal do PFL em Salvador no sentido de tornar-se autônomo em relação 
ao executivo municipal a frente da Prefeitura foi a modificação na estrutura do 
conselho em 2000. No ano de 2000, o então Prefeito Antônio Imbassahy enviou a 
Câmara Municipal, um projeto de lei visando reduzir de 32 para 16 o número de 
conselheiros e também definindo que a presidência do conselho não fosse mais eleita 
pelos conselheiros, mas ocupada pelo secretário municipal de saúde (Milani, 2007). 
Isso ocorre devido ao fato de que durante a gestão do conselho, antes da modificação 
da sua estrutura, as contas da Secretaria de Saúde foram questionadas pelo conselho. 
Como o Prefeito não quis dialogar com o Conselho, terminou por uma saída pouco 
democrática, dissolvendo o conselho, estabelecendo o Secretário Municipal como 
presidente, diminuindo o número de membros e nomeando novos conselheiros que 
fossem submissos ao secretário e ao Prefeito.  Na gestão iniciada a partir de 2005, o 
CMS de Salvador aprovou um novo regimento regulamentado na Lei 7017/2006 
onde se prevê a eleição do Presidente do Conselho por meio de voto direto dos 
conselheiros em assembléia plenária. 

 

144 São dessa época a Lei de Regionalização do Orçamento Municipal e a criação do Conselho Municipal do 
Desenvolvimento Urbano (CONDURB). Em 1983 sancionou-se a Lei nº 3.345/83 – Lei do Processo de 
Planejamento e Participação Comunitária, que tornava a participação social uma atividade permanente na 
cidade. Em julho de 1984, foi editada a Lei de Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei nº 3.377/84) e em 
1985 foi aprovada a Lei Orgânica do Município de Salvador (Lei nº 3.572/85), antes, portanto, da exigência 
contida na Constituição de 1988. Em novembro de 1985 foi sancionada a Lei nº 3.592/85, que dispõe sobre o 
enquadramento e a delimitação de Áreas de Proteção Sócio-Ecológica (APSE). Em dezembro de 1985, o 
conjunto de medidas acerca da participação e do controle social consolidou-se no Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano de Salvador (PDDU), regulamentado pela Lei 3.525/85. 
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5. Considerações Finais 

No momento crítico aqui analisado de formação e consolidação dos 
conselhos municipais nas granes cidades brasileiras, observou-se que a rota inicial 
tomada pelo CMS de Salvador foi contrária ao CMS de Porto Alegre. Na capital 
baiana o Conselho Municipal de Saúde é menos organizado, autônomo e 
independente do que está sendo o de Porto Alegre e parte da explicação que procura 
se dar aqui tem relação com o contexto político distinto que cada cidade tomou ao 
longo deste momento crítico. Isso não implica afirmar que a cultura política em 
Salvador é diferente de Porto Alegre, sendo a capital gaúcha mais cívica que a capital 
baiana. Para tanto seria necessária uma investigação com maior profundidade e mais 
indicadores, inclusive relacionados à estrutura econômica e social das duas cidades e 
dos respectivos estados que estão inseridas. São pequenas diferenças existentes entre 
os dois conselhos, marcada pelos diferentes contextos políticos experimentados nas 
duas cidades. Em Salvador, a elite política a frente do executivo em dois mandatos 
(1997-2000 e 2001-2004) era avessa a agenda de participação na gestão municipal e 
isso impactou no Conselho de Saúde de Salvador no sentido de torná-lo mais 
autônomo e independente do executivo municipal. No momento de consolidação dos 
conselhos municipais no país, visto que estes começam a ser criados após a 
constituição no início dos anos 90, Salvador vai experimentar uma gestão que 
retrocede no sentido de tornar seu conselho municipal de saúde mais autônomo, 
abortando um processo de amadurecimento do conselho.  

Já em Porto Alegre, a elite política a frente do executivo municipal possuía 
como diferencial partidário e eleitoral o estímulo aos fóruns participativos. Este 
aspecto fez com que o seu Conselho Municipal de Saúde se institucionalizasse e 
desenvolvesse ao longo da década de 90 e início da primeira década do século XXI, 
uma dinâmica interna mais autônoma e independente da Secretaria Municipal de 
Saúde. Isso foi importante para que o CMS/POA pudesse exercer suas funções 
constitucionais efetivas. 

Um outro elemento à guisa de conclusão refere-se ao papel realmente efetivo 
e estimulador da participação social dos conselhos. Ainda que seja alvo de 
questionamentos importantes e pertinentes, como é o caso do trabalho de Abers e 
Keck (2008), ao tratar dos comitês de bacia no Brasil, analisam, sobretudo, o aspecto 
relacionado ao formato organizativo dos conselhos, e aí o problema da representação 
organizacional, que não estimula a efetiva participação do cidadão individual. Este 
talvez seja apenas o início de uma longa discussão sobre o formato institucional 
existente. Como considera Avritzer (2008), talvez seja mais oportuno pensar que o 
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desenho das experiências participativas, seja dos conselhos municipais ou de 
orçamentos participativos, terá que se ser redefinida para a continuidade destas no 
futuro. O papel da elite dirigente aí será fundamental no sentido de apoiar estas novas 
configurações.
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overnos e organizações sociais vêm encontrando crescentes dificuldades 
para promover o envolvimento da sociedade no processo de tomada de 
decisões sobre políticas públicas. Diversos problemas têm sido 

reconhecidos, e entre eles a literatura sobre o tema tem ressaltado a ausência de 
envolvimento de forças sociais ativas e a “captura” dos processos participativos por 
grupos mais organizados145. Duas linhas de ação têm sido recomendadas para 

 

 Este artigo apresenta resultados do projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na 
cidade de São Paulo”, conduzido pelo Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) com apoio do 
Development Research Centre on Citizenship, Participation and Accountability/Institute of Development 
Studies/University of Sussex e do Centro de Estudos da Metrópole. Os autores agradecem aos conselheiros 
das subprefeituras e a Carlos Neder por sua colaboração e suas entrevistas, bem como a John Gaventa, Mark 
Warren, Bettina von Lieres e Naila Kabeer por seus preciosos comentários e sugestões. Frederico Menino 
discutiu e editou este texto intensivamente, ajudando a aprimorar as versões anteriores. Esse artigo foi 
publicado originalmente na Revista Novos Estudos  
145 Avritzer, L. e Navarro, Z. (orgs.). A inovação democrática no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003; Coelho, V. S. 

e Nobre, M. (orgs.). Participação e deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil 
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combater esses riscos: a reestruturação dos mecanismos participativos146 e a 
mobilização dos atores sociais147. Neste artigo, argumentamos que essas medidas 
tendem a levar a um jogo de soma zero, já que, de um lado, mobilização sem 
estruturação aumenta o risco de “captura” e, de outro, reestruturação sem mobilização 
pode facilmente implicar a adoção de procedimentos formais que contribuem para 
inibir uma participação mais espontânea e vívida. Sugerimos, em contrapartida, que a 
conjunção de reestruturação e mobilização pode aumentar as chances de êxito do 
projeto de gestão participativa. 

A fim de avaliar as possibilidades e os limites da mobilização social e da 
estruturação organizacional no projeto de promover o envolvimento da sociedade nas 
deliberações acerca de políticas públicas, realizamos um estudo sobre as dinâmicas de 
conselhos de saúde existentes em áreas da periferia do município de São Paulo. 
Buscou-se examinar as relações entre a arquitetura desses conselhos gestores, o 
histórico de mobilização comunitária e os debates sobre políticas de saúde em cada 
uma dessas áreas. 

Os conselhos de saúde foram instituídos pela Constituição Federal de 1988, 
que os definiu como mecanismos responsáveis por reunir organizações da sociedade 
civil, provedores de serviços e administradores públicos na gestão do sistema de 
saúde. Esses conselhos operam em todos os estados e em quase todos os municípios 
brasileiros, lidando com questões de prestação de serviços, acompanhamento do 
orçamento e estabelecimento de prioridades. Hoje, além deles, há conselhos de saúde 
locais nas grandes cidades. 

Nossa pesquisa enfocou seis conselhos de saúde atuantes em localidades 
pobres e caracterizadas por diferentes histórias de mobilização social. Comparamos as 
dinâmicas de tais conselhos no tocante aos debates neles conduzidos e às dimensões 
da inclusão, da participação e da rede de conexões. Essas dimensões estão 

 

contemporâneo. São Paulo: 34 Letras, 2004; Ansell, C. e Gash, A. “Collaborative governance in theory and 
practice”. Journal of Public Administration Research and Theory Advance Access, 2007, vol. 18, nº 4, pp. 543-
71. 
146 Fung, A. “Recipes for public spheres: eight institutional design choices and their consequences”. Journal of 

Political Philosophy, 2004, vol. 11, nº 3, pp. 338-67. 
147 Gaventa, J. “Finding the spaces for change”. IDS Bulletin, 2006, vol. 37, nº 6, pp 23-33; Mohanty, R. 

“Gendered subjects, the State and participatory spaces: the politics of domesticating participation in rural 
India”. In: Cornwall e Coelho (eds.). Spaces for change? The politics of participation in new democratic arenas. Londres: Zed 
Books, 2007; Cornwall, A. “Negotiating participation in a Brazilian municipal health council”. In: Cornwall e 
Coelho (orgs.), op. cit. 
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estreitamente relacionadas com os três eixos que Dryzek148 considera essenciais para a 
democratização da vida política: ampliação do número de pessoas efetivamente 
incluídas nas decisões coletivas, das questões submetidas à deliberação democrática e 
da participação de atores autônomos e competentes. 

O presente artigo está estruturado em seis seções além desta introdução. Na 
próxima seção, busca-se situar os conselhos de saúde no contexto do debate 
internacional sobre a gestão participativa e o aprofundamento da democracia. Na 
terceira seção, expõem-se a metodologia e os pressupostos da pesquisa. Na quarta 
seção apresenta-se uma breve caracterização dos movimentos populares de saúde nas 
seis áreas sob estudo. Na quinta seção descrevem-se e comparam-se as discussões e as 
dinâmicas verificadas em cada conselho. Em seguida, discutem-se as relações entre a 
história de mobilização social nas áreas enfocadas e o desempenho dos conselhos 
locais. Por fim, apresentam-se algumas considerações sobre certos aspectos 
metodológicos e analíticos da pesquisa. 

O debate sobre o aprofundamento da democracia  

É cada vez mais recorrente afirmar-se que para ampliar o potencial de 
transformação social da democracia é preciso ir além da consolidação de suas 
dimensões formais e estruturais. A par da garantia de eleições regulares, partidos 
independentes e liberdade de expressão e associação, portanto, cabe instituir 
mecanismos capazes de promover maior envolvimento dos cidadãos, maior 
transparência e um fluxo de informações mais amplo e horizontal nas decisões sobre 
políticas públicas. 

Ao longo dos anos de 1980 e 1990, distintas perspectivas teóricas propuseram 
formas mais abrangentes de democracia, ao mesmo tempo em que diversas 
experiências baseadas nos ideais de participação, deliberação e descentralização foram 
implementadas em diferentes países e relatadas por diversos estudiosos149. Essas 
experiências acabaram por trazer à tona os riscos presentes nos processos de 
“aprofundamento da democracia” (deepening democracy). Esses riscos foram apontados 
por uma série de autores que questionaram os efeitos de tais iniciativas. Suas 
advertências ecoam preocupações colocadas anteriormente por autores como Weber 

 

148 Dryzek, J. S. Deliberative democracy and beyond. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
149 Dryzek, op. cit.; Fung e Wright, E. O. (eds.). Deepening democracy: institutional innovations in empowered participatory 
governance. Londres: Verso, 2003; Gaventa, op. cit. 
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e Schumpeter150, que chamaram a atenção para os possíveis problemas associados a 
deliberações com base em posicionamentos leigos e mal informados, tais como o 
populismo e o oportunismo vinculados à figura do líder conectado às massas sem a 
intermediação de partidos políticos, as assimetrias na capacidade de mobilizar e 
participar e o fato de que interesses específicos podem se organizar mais facilmente e, 
assim, obstruir políticas voltadas a um público mais amplo porém menos organizado. 
Examinando experiências participativas de descentralização em diversos países, 
Robinson151 afirma que elas apresentam limitações por falta de comprometimento das 
lideranças locais, de mobilização política entre os pobres, de recursos financeiros 
suficientes para assegurar sua sustentabilidade e de capacitação técnico-administrativa 
dos participantes, além de haver disparidade de informações entre eles. 

Em outro sentido, vários autores mostraram que sob certas condições de 
estruturação dos processos participativos, de organização da sociedade civil e de 
envolvimento dos gestores públicos efetivamente ocorrem ganhos redistributivos e 
aumento da participação de setores sociais tradicionalmente marginalizados152. 
Também foi apontado que os processos deliberativos contribuem para a mudança de 
posições e opiniões dos participantes, atenuando polarizações em torno de questões 
polêmicas153. 

Entretanto, trabalhos recentes que partiram dessa perspectiva mais otimista 
apontaram que algumas questões importantes sobre o potencial democrático dos 
processos participativos permanecem em aberto154. Diante da informalidade que 
caracteriza essa forma de participação, como verificar se grupos tradicionalmente 
marginalizados — sem conexões político-partidárias e que não pertencem à rede de 
relações dos gestores públicos — estão sendo incluídos nos processos deliberativos 

 

150 Weber, M. Essays in sociology. Oxford: Oxford University Press, 1946; e Schumpeter, J. Capitalism, socialism and 

democracy. Londres: Allen and Unwin, 1976. 
151 Robinson, “Does decentralisation improve equity and efficiency in public service delivery provision?”. IDS 

Bulletin, 2007, vol. 38, nº 1, pp. 7-17. 
152 Abers, R. Inventing local democracy: grassroots politics in Brazil. Westview: Boulder, 2001; Wampler, B. e Avritzer, L. 

“Públicos participativos: sociedade civil e novas instituições no Brasil democrático”. In: Coelho e Nobre (orgs.), 
op. cit. 
153 Abelson, J. e Gauvin, F.-P. Assessing the impact of public participation. Canadian Policy Research Networks 

(research report). Ontario: McMaster University, 2006. 
154 Coelho, “Democratization of Brazilian health councils”. International Journal of Urban and Regional Research, 
2006, vol. 30, nº 3, pp. 656-71; Dagnino, E. e Tatagiba, L. Democracia, sociedade civil e participação. Chapecó: Argos, 
2007; Bebbigton, A., Abramovay, R. e Chiriboga, M. “Social movements and the dynamics of rural territorial 
development in Latin America”. World Development, 2008, vol. 36, nº 12, pp. 2.874-87. 
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ou tendo acesso aos seus benefícios distributivos? Os mecanismos participativos 
estariam de fato promovendo maior transparência no modo de conduzir as políticas 
públicas? Há inovação nas políticas geradas a partir das informações fornecidas pelos 
representantes da sociedade civil? 

Em suma, esses trabalhos chamam a atenção para a ausência de especificação 
sobre a qualidade dos processos de democratização (inclusão, envolvimento, 
transparência) ou dos efeitos atribuídos à participação (inovação, distribuição). Que 
grau, por exemplo, de inclusão ou de inovação deve ser atingido para que o efeito 
desses processos possa ser inequivocamente reconhecido como um “aprofundamento 
da democracia”? Soma-se a isso uma indefinição quanto às circunstâncias em que 
gestores públicos, estrutura organizacional e mobilização social, fatores reconhecidos 
por vários autores como entraves aos processos deliberativos, deixariam de ser 
obstáculos e passariam a ser fatores de facilitação155. 

Tendo em vista essas questões, elaboramos uma metodologia que contribui 
para avaliar em que medida os projetos participativos estariam avançando nesses 
aspectos. Para desenvolver essa análise, planejamos inicialmente trabalhar com fóruns 
participativos situados em áreas com diferentes histórias de mobilização social, 
caracterizados por diferentes estruturas organizacionais e organizados por gestores 
públicos com diferentes graus de comprometimento com o projeto participativo. 
Como essa estratégia se mostrou inviável, decidimos nos concentrar em localidades 
com diferentes histórias de mobilização, uma vez que estudos anteriores já haviam 
explorado mais sistematicamente a importância das demais variáveis nos resultados de 
experiências participativas156. 

Para investigar a capacidade dos processos participativos de promover 
inclusão, deliberação e inovação, adotamos a mesma linha de outros estudos que têm 
enfatizado a necessidade de se construir modelos que possibilitem a análise e a 
comparação sistemáticas de experiências participativas157. Eles ressaltam a importância 

 

155 Andrade, I. A. L. “Descentralização e poder municipal no Nordeste: os dois lados da moeda”. In: Soares, J. 

A. O orçamento dos municípios do Nordeste brasileiro. Brasília: Paralelo 15, 1998; Carneiro, C. B. L. “Conselhos: uma 
reflexão sobre os condicionantes da sua atuação e os desafios de sua efetivação”. Informativo Cepam, 2002, vol. 1, 
nº 3, pp. 62-70. 
156 Coelho, op. cit.; Wampler e Avritzer, op. cit.; Heller, P. “Moving the State: the politics of democratic 

decentralization in Kerala, South Africa and Porto Alegre”. Politics and Society, 2001, vol. 29, nº 1, pp. 131-63. 
157 House, E. e Howe, K. “Deliberative democratic evaluation checklist”. Evaluation Checklist Project, 2000 

<www.wmich.edu.edu/evalctr/checklist>; Rowe, G. e Frewer, L. J. “Evaluating public-participation 
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dessa linha de pesquisa para a identificação dos procedimentos e dos incentivos que 
favorecem a expressão das demandas dos mais desfavorecidos. Também chamam a 
atenção para a importância de investigar os impactos da participação social na 
elaboração e na implementação de políticas públicas. 

Para analisar a trajetória de mobilização dos atores da sociedade civil, 
seguimos um grupo de autores para os quais o êxito de projetos participativos ou 
descentralizadores depende dos contextos associativos em que são implementados158. 
Esses autores destacam a importância dos processos de mobilização para garantir a 
participação de atores que possuem menos recursos. Em paralelo, autores que 
trabalham com a noção de “capital social” afirmam que a participação e a deliberação 
só se efetivam em ambientes sociais com alguma experiência de engajamento civil e 
mobilização política159. 

Ambas as perspectivas têm reconhecida importância no debate sobre o 
aprofundamento da democracia, mas de modo geral são tratadas em separado pela 
literatura em questão. Neste estudo, elas foram consideradas conjuntamente, como 
parte de um esforço de comparação sistemática de dinâmicas participativas verificadas 
em localidades com diferentes histórias de mobilização social. 

Metodologia e pressupostos da pesquisa  

A cidade de São Paulo tem um conselho de saúde de âmbito municipal e 
conselhos locais em cada uma de suas 31 unidades político-administrativas 
(subprefeituras). Esses conselhos seguem o modelo institucional estabelecido pela 
Constituição Federal de 1988160, e estão diretamente ligados à Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 

exercises”. Science, Technology & Human Values, 2004, vol. 29, nº 4, pp. 512-56; Abelson e Gauvin, op. cit.; Ansell 
e Gash, op. cit. 
158 Cornwall e Coelho (orgs.), op. cit. 
159 Putnam, R. D. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press, 1993; 
Verba, S., Schlozam, L. K. e Brady, H. Voice and equality: civic voluntarism in American politics. Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 1995.; Costa, S. “Movimentos sociais, democratização e a construção de esferas 
públicas locais”. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1997, vol. 12, nº 35. 
160 A Constituição definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos e atribuiu ao Estado a 

responsabilidade de instituir e manter um sistema de saúde público unificado (Sistema Único de Saúde – SUS), 
cujos fundamentos prevêem prestação de contas à sociedade e participação social. 



346 

 

Leonardo Avritzer 

O estudo de caso aqui apresentado baseou-se em uma pesquisa sobre a 
criação e a organização dos 31 conselhos locais de saúde (CLs), realizada entre 2001 e 
2005161. A fim de comparar CLs estabelecidos em localidades similarmente pobres, 
selecionamos seis subprefeituras com Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) 
entre 0,74 e 0,83 (ver Figura 1)162. Como estávamos interessados em verificar as 
condições e os efeitos da participação social em localidades com diferentes trajetórias 
associativas, selecionamos três CLs situados em áreas com forte experiência de 
mobilizações relacionadas com demandas de serviços de saúde e outros três em áreas 
com menor tradição de mobilização. Assim, o primeiro grupo foi composto pelas 
subprefeituras de São Miguel, Cidade Tiradentes e M’Boi Mirim, e o segundo por 
Casa Verde, Vila Prudente/Sapopemba e Parelheiros163. A seção seguinte apresenta 
uma breve caracterização dos movimentos de saúde em cada localidade. 

Figura 1 - Mapa de localização e índices de desenvolvimento humano das seis subprefeituras sob estudo 

 

161 Coelho, op. cit. 
162 O IDH varia de 0,74 a 0,95 entre todas as subprefeituras de São Paulo. 
163 Essa classificação foi baseada em pesquisa bibliográfica e discutida com Carlos Neder, ex-conselheiro de 

saúde, deputado estadual pelo PT e pesquisador especialista em movimentos de saúde na cidade de São Paulo, 
e Nabil Bonduki, ex-vereador e pesquisador especialista em movimentos social em São Paulo. 
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Quatro métodos foram empregados para caracterizar e comparar os seis 
conselhos selecionados: análise de um total de 83 minutas de reuniões dos conselhos 
referentes ao período de janeiro de 2006 a agosto de 2007164; aplicação de questionário 
junto a 85 conselheiros representando usuários e gestores de serviços de saúde165,166; 
observação participante das reuniões; e pesquisa bibliográfica para reconstituição da 
história da mobilização popular nas localidades sob estudo. 

A pesquisa assumiu quatro hipóteses a serem averiguadas. Pressupôs-se que 
os conselhos de áreas com maior experiência de mobilização social seriam mais 
inclusivos e participativos e apresentariam redes de conexões mais amplas e maior 
proporção de propostas para solucionar problemas no sistema público de saúde. 
Esses pressupostos foram examinados em duas etapas. 

Na primeira etapa, trabalhamos com um modelo elaborado para avaliar as 
dinâmicas dos conselhos em termos de inclusão, conexões e participação. Definimos 
para cada uma dessas dimensões um conjunto de variáveis que permitisse a atribuição 
de valor 0 ou 1, com valor 1 conferido aos resultados mais positivos a partir de uma 
revisão bibliográfica. Na segunda etapa, classificamos os debates realizados nos 
conselhos de acordo com duas temáticas: questões de saúde e de participação. Uma 
vez agrupados, esses temas foram codificados em seis indicadores, e para cada um 
deles atribuiu-se valor 0 ou 1, conferindo-se valor 1aos conselhos onde houve maior 
número de intervenções em um dado tema. Os resultados dessas duas seções são 
discutidos na quinta seção. 

Histórico e perfil dos movimentos de saúde locais  

Em meados dos anos de 1970, o município de São Paulo assistiu a um grande 
aumento populacional e a uma ocupação territorial desorganizada em suas áreas mais 
periféricas. Em conseqüência, houve um forte aumento da demanda por serviços 

 

164 Um formulário-padrão foi elaborado a fim de nortear a coleta e a análise dos dados disponíveis nessas 

minutas. 
165 Do total de 61 conselheiros representantes de usuários, 34 (56%) representavam alguma associação. De 
acordo com legislação municipal de 2004, os conselhos gestores de saúde devem ter 24 membros e respectivos 
suplentes, 50% dos quais representando usuários e os demais 50% correspondendo a representantes de 
trabalhadores da saúde (25%) e a representantes do Poder Público e de prestadores de serviços (25%). 
166 Esses questionários estão disponíveis em <http://www.centrodametropole.org.br 
/dados/saude/questionario_conselheiros_gest_logos.pdf>;  
<http://www.centrodametropole.org.br/zados/saude/questionario_conselheiros_usu_logos.pdf>. 

http://www.centrodametropole.org.br/zados/saude/questionario_conselheiros_usu_logos.pdf
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essenciais. Os moradores dessas áreas recém-ocupadas mobilizaram-se para 
reivindicar esses serviços, o que em muitos casos resultou na formação de 
movimentos populares organizados167. 

Os movimentos por serviços de saúde emergiram no curso dessas 
mobilizações. Em 1977, um grupo de mulheres de vários bairros da Zona Leste 
começou a organizar eventos e protestos públicos para pressionar a Secretaria 
Estadual de Saúde a construir um centro de saúde na região168. Em 1979, o centro foi 
inaugurado e no mesmo ano foi instituído um conselho para monitorá-lo, com 
membros eleitos por mais de oito mil moradores da região169. Em 1981, outros 
dezoito conselhos foram eleitos para monitorar os centros de saúde da Zona Leste. 

A partir de 1989, o Movimento de Saúde da Zona Leste procurou intensificar 
suas conexões com movimentos de saúde de outras regiões da cidade, visando à 
criação de um conselho municipal de saúde. Nesse momento, os militantes do 
movimento — muitos dos quais funcionários da Secretaria Estadual de Saúde — 
estavam empenhados na luta por um sistema de saúde universal e no combate à 
privatização dos serviços de saúde170. 

Os movimentos de saúde têm uma trajetória muito semelhante a de outros 
movimentos surgidos ao longo do período de redemocratização. Eles se organizaram 
em torno das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e das pastorais da Igreja 
Católica, das associações de bairro, dos grupos de educação popular e dos 
movimentos contra a pobreza171. O Partido dos Trabalhadores (PT) também foi uma 
fonte de apoio ao fornecer locais para reuniões e abrir espaço institucional para os 
movimentos, além de lançar candidatos ligados a eles172. Houve ainda uma conjunção 
de intelectuais, estudantes e artistas que deram uma importante contribuição aos 

 

167 Jacobi, P. Movimentos sociais e políticas públicas: demandas por saneamento básico e saúde – São Paulo, 

1974-1984. São Paulo: Cortez, 1993. 
168 Neder, C. A. P. Participação e gestão pública: a experiência dos movimentos populares de saúde no Município de São Paulo. 

Campinas, SP: dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, 2001. 
169 Bógus, C. M. Participação popular em saúde. São Paulo: Annablume, 1998. 
170 Ibidem. 
171 Singer, P. e Brant, V. C. (orgs.). São Paulo: o povo em movimento. Rio de Janeiro: Vozes, 1983; Sacardo, G. A. e 

Castro, I. E. N. Saúde: conselho municipal. São Paulo: Instituto Pólis (Cadernos do Observatório de Direitos do 
Cidadão nº 8), 2002. 
172 Bógus, op. cit.; Machado, L. M. V. Atores sociais: movimentos urbanos, continuidade e gênero. São Paulo: Annablume, 

1995. 
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movimentos ao proporcionar-lhes condições políticas e de infra-estrutura por meio de 
seus trabalhos e de sua influência social173. 

Com relação às subprefeituras enfocadas neste estudo, cabe destacar 
sucintamente alguns aspectos, a começar pelo grupo das três localidades com maior 
experiência de mobilização social. Uma delas é São Miguel, que esteve entre aquelas 
envolvidas no movimento de saúde pioneiro da Zona Leste. Já em Cidade Tiradentes, 
também na Zona Leste, a mobilização comunitária intensificou-se mais recentemente, 
sobretudo com o movimento organizado para garantir a construção do hospital local. 
M’Boi Mirim, na Zona Sul, compõe uma área pobre que há alguns anos apresentava 
altos índices de violência. A presença de associações com poder de mobilizar a 
comunidade (como a Sociedade Santos Mártires e o Fórum de Defesa da Vida) foi 
decisiva para que os moradores se articulassem por melhores condições de vida. A 
luta pela construção do hospital local foi um dos impulsos para esse contexto de 
mobilização social. Um traço distintivo dos movimentos de saúde atuantes nessas três 
áreas é que eles dão grande importância à preservação de sua autonomia em suas 
interações na esfera política. 

Entre as localidades com menor experiência de mobilização, Parelheiros, no 
extremo da Zona Sul, teve participação de destaque nas mobilizações sociais da 
segunda metade dos anos de 1970. Em anos mais recentes, porém, o movimento 
organizado dessa área sofreu uma retração em virtude, pelo menos em parte, da 
debilitação de setores progressistas da Igreja Católica que apoiavam os movimentos 
populares locais. 

Localizada numa porção menos periférica da Zona Leste, a área de Vila 
Prudente/Sapopemba tem um movimento social historicamente menos organizado 
do que aqueles de outras localidades da região, com os quais atuou em conjunto por 
longo tempo. Esse fato está relacionado com a decisão do movimento local de atuar 
de forma independente ao Movimento de Saúde da Zona Leste, o que acabou por 
reduzir os apoios e os recursos disponíveis. 

Na Zona Norte, onde está situada a subprefeitura de Casa Verde, verifica-se 
uma intensa institucionalização do movimento de saúde (também característica da 
Zona Oeste), já que sua organização e atuação se apóiam amplamente nos 
mecanismos participativos implantados pelo poder público. 

 

173 Neder, op. cit. 
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Essa síntese da trajetória dos movimentos populares locais visa contribuir 
para a compreensão das dinâmicas dos CLs abordadas a seguir. Não obstante, cabe 
ressaltar que outras formas de mobilização e organização também se fazem notar no 
âmbito desses fóruns participativos. 

Os conselhos de saúde: debates e dinâmicas  

Nesta seção, comparamos as dinâmicas, as discussões e as propostas 
observadas nos seis CLs selecionados para este estudo no período de janeiro de 2006 
a agosto de 2007. Começamos por examinar as dinâmicas dos conselhos em relação 
às dimensões da inclusão, da rede de conexões e da participação, e, em seguida, 
caracterizamos os debates ali realizados. 

Para dar ao leitor uma idéia de como foram calculados os indicadores 
apresentados nessa seção é apresenta a seguir uma breve explicação dos passos que 
permitiram converter variáveis contínuas em dicotômicas (0 ou 1)174. 

Para as três primeiras dimensões, foi atribuído o valor 1 aos conselhos que 
apresentaram maior: (i) inclusão; (ii) participação; e (iii) conexões. Para a quarta 
dimensão, associada os debates realizados nos conselhos, associou-se o valor 1 aos 
conselhos em que houve maior número de intervenções referentes aos seguintes 
temas: (i) problemas da saúde; (ii) influência política; (iii) procedimentos. Os critérios 
valorativos que sustentam os julgamentos daquilo que pode ser reconhecido, por 
exemplo, maior inclusão ou participação são apresentados e discutidos no começo de 
cada subseção a partir de uma breve revisão bibliográfica. 

Os procedimentos metodológicos que permitiram a conversão de variáveis 
contínuas em dicotômicas variaram em função dos dados disponíveis. Entretanto, os 
dois exemplos apresentados a seguir foram os mais comuns. Primeiro exemplo: para 
características da população como gênero, idade ou cor da pele, identificamos o perfil 
da população na área de abrangência de cada conselho e medimos a aderência entre a 
distribuição observada nos conselhos e a distribuição “normal” observada na 
população (sendo considerada aderente uma distribuição até 10% acima ou abaixo da 
distribuição normal). Assim, aos conselhos que apresentaram uma distribuição 

 

174 Para uma apresentação detalhada do cálculo de cada variável, ver <http://www.centrodametropole.org.br/ 
v1/dados/saude/Anexos_Artigo_Saude_CDRCCEM.pdf>. 

http://www.centrodametropole.org.br/%20v1/dados/saude/Anexos_Artigo_Saude_CDRCCEM.pdf
http://www.centrodametropole.org.br/%20v1/dados/saude/Anexos_Artigo_Saude_CDRCCEM.pdf
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compatível com a da população atribui-se o valor 1.175 Segundo exemplo: com o 
objetivo de avaliar as conexões entre os conselhos e os gestores da área da saúde 
tomou-se o total de nomes citados, no caso 167, e calculou-se um número médio de 
citações por conselho. O valor 1 foi atribuído àqueles conselhos em que foram feitas 
citações acima dessa média. 

A seguir são apresentados os resultados da análise para os seis CLS dessas 
quatro dimensões. 

Inclusão 

O que nos habilita a descrever, comparar e avaliar processos participativos no 
que diz respeito à promoção da inclusão? Não há resposta simples a essa questão, já 
que há uma considerável diversidade de concepções acerca do tipo de inclusão que 
um projeto participativo deve proporcionar. 

Ao passo que as regulamentações dos conselhos de saúde estipulam uma 
representação adequada da sociedade civil organizada, alguns autores enfatizam a 
necessidade de promover a inclusão de setores sociais historicamente marginalizados 
dos processos políticos176, o que significa dar atenção aos segmentos populacionais 
não organizados e pouco mobilizados. Há ainda autores que preconizam um método 
seletivo em que o perfil sociodemográfico dos representantes espelhe aquele da 
população177. Esse método, conforme se argumenta, evitaria o favorecimento 
daqueles com mais recursos, assim como a monopolização dos debates por atores 
coletivos altamente politizados e com posições polarizadas. 

Entre os muitos critérios possíveis para definir um maior grau de inclusão, 
adotamos indicadores que refletem um perfil mais plural nos aspectos associativo e 
político, um perfil demográfico que espelha o da população e um perfil 
socioeducacional com presença significativa dos menos favorecidos. O Gráfico 1 
sintetiza as informações apresentadas na Tabela 1, que apresenta as variáveis relativas a 

 

175 Como será explicado na próxima subseção adotamos um critério diferente para as variáveis 
socioeconômicas, nesses casos o valor 1 foi atribuído aos conselhos em que há forte presença de pessoas 
pobres e com poucos anos de estudo. 
176 Gaventa, op. cit.; Cornwall, op. cit. 
177 Fishkin, J. e Luskin, R. “Bringing deliberation to the democratic dialogue”. In: McCombs, M. e Reynolds, 

A. (eds.). The poll with a human face: the national issues convention experiment in political communication. Nova York: 
Erlbaum, 1999. 
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esses perfis e os valores atribuídos a cada um dos CLs, com achados mais positivos 
codificados como 1. 

Gráfico 1 – Inclusão em 6 CLS, Município de São Paulo, 2006-2007 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, Cebrap/CEM/ 
NCD/CDRC. 
 

Tabela 1 - Indicadores de inclusão em conselhos de saúde  

Subprefeituras de São Paulo, 2006-2007 

Indicadores O valor 1 indica maior 
V. Prudente/ 
Sapopemba 

Casa 
Verde 

Parelheiros 
M’Boi 
Mirim 

C. 
Tiradentes 

S. 
Miguel 

1. Gênero 
Similaridade com a distribuição na 

população 
1 0 0 0 1 1 

2. Cor 
Similaridade com a distribuição na 

população 
0 0 0 1 0 1 

3. Educação 
Presença de conselheiros com baixo grau 

de escolaridade 
0 0 0 1 0 1 

4. Renda 
Presença de conselheiros com baixa 

renda 
0 1 0 1 0 1 

5. Pluralidade 
partidária 

Representação de diversas siglas 1 1 1 0 0 0 

6. Associações 
Representação de diversos tipos de 

entidades178 
1 0 1 0 1 0 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, 
Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 

 

178 Os conselheiros declararam-se como representantes de movimentos populares de saúde, de unidades de 
saúde, associações religiosas, associações de bairro, sindicatos, grupos de direitos civis, fóruns participativos, 
movimentos de sem-teto ou sem-terra, grupos comunitários ou filantrópicos, associações de pessoas com 
deficiência ou como representantes não-filiados. 
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No caso dos perfis socioeducacional e demográfico, os indicadores apontam 
para uma relação entre conselhos de áreas mais mobilizadas e maior inclusão. Quanto 
às características identificadas, cabe fazer três observações. A primeira refere-se à 
expressiva participação de não-brancos, especialmente no conselho de Cidade 
Tiradentes, onde 70% dos membros declararam ser negros ou pardos. Em segundo 
lugar, 23% dos conselheiros não tinham o primeiro grau completo. Por fim, há um 
notável equilíbrio de gênero entre os conselheiros. Essas observações sugerem que o 
perfil sociodemográfico dos membros dos CLs se correlaciona ao da população das 
suas áreas de abrangência e que esse fato pode ser relacionado com a experiência de 
mobilização social destas áreas. 

No caso do perfil político, os dados mostram uma forte predominância de 
conselheiros filiados ou simpáticos ao PT em cinco dos seis CLs, mas essa 
predominância é mais expressiva nas subprefeituras de áreas com maior experiência 
de mobilização social. Os casos de ligação com outros partidos foram encontrados em 
duas das subprefeituras onde há menor experiência de mobilização. De modo similar, 
o indicador referente ao perfil associativo aponta que os CLs de subprefeituras com 
menor mobilização apresentam maior pluralidade de associações representadas. 

Conexões  

O que nos habilita a descrever, comparar e avaliar processos participativos no 
que diz respeito às suas interações com outras instituições e processos de políticas 
públicas? Também nesse caso não há respostas simples, já que existe grande 
discordância quanto ao tipo de conexão e coordenação que se deve estabelecer entre 
esses âmbitos. 

Neste estudo, examinamos as conexões dos CLs com diversos atores sociais, 
políticos e institucionais que tomam decisões relativas ao sistema de saúde. O Gráfico 
2 sintetiza as informações apresentadas na Tabela 2, que apresenta os dados colhidos 
para essa dimensão de acordo com as menções feitas nas entrevistas e nas minutas. 
Atribuiu-se valor 1 aos casos de maior porcentagem de menções em ambas. 
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Gráfico 2 - Conexões em 6 CLs. Município de São Paulo, 2006-2007 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, 
Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 
 
 

Tabela 2 - Indicadores de conexões em conselhos de saúde 

Subprefeituras de São Paulo, 2006-2007 

Indicadores 

Critério 
O valor 1 

indica maior 
número de 

V. 
Prudente/Sapopemba 

Casa Verde Parelheiros M’Boi Mirim C. Tiradentes S. Miguel 

1. Gestores 
Citados pelos 
conselheiros 

0 0 1 0 1 0 

2. Políticos 
Citados pelos 
conselheiros 

0 0 0 0 1 1 

3. Órgãos estatais 
Citados nas 
minutas 

0 1 0 1 0 0 

4. Poderes 
Executivo e 
Legislativo 

Citados pelos 
conselheiros 

como 
relacionados à 
entidade que 
representam 

1 0 0 0 1 1 

5. Instituições de 
saúde 

Citadas nas 
minutas 

0 1 0 1 1 0 

6. Organizações 
Citadas nas 
minutas 

0 1 1 1 1 0 

7. Associações 
Citadas pelos 
conselheiros 

0 0 1 0 1 1 

8. Fóruns 
participativos 

Citados nas 
minutas 

0 0 0 1 1 0 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, 
Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 
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É impressionante o número de menções a instituições de saúde (971), órgãos 
estatais (126) e fóruns participativos (36) citados nas entrevistas realizadas e minutas 
das reuniões. Entre as associações representadas pelos conselheiros, cerca de metade 
delas tem relações com os poderes Executivo e Legislativo do município. Também é 
expressivo o número de organizações (264) e políticos (37) mencionados pelos 
conselheiros. Os indicadores apontam claramente para uma relação entre maior 
experiência de mobilização e maior rede de conexões. 

Participação  

Vários autores que analisaram experiências participativas ressaltaram que as 
relações entre os atores são marcadas por fortes assimetrias, que os agentes estatais 
têm poder excessivo e que os fóruns participativos freqüentemente são “capturados” 
por grupos político-partidários179. Alguns estudos sugeriram ainda que certas 
características organizacionais têm a propriedade de minimizar essas assimetrias, 
facilitando os processos deliberativos180. 

O Gráfico 3 sintetiza os resultados da pesquisa em relação a esses aspectos. A 
Tabela 3 apresenta os quatro indicadores iniciais consideram os procedimentos 
organizacionais dos CLs quanto ao processo de seleção dos conselheiros, à presença 
de facilitação e à coordenação da agenda de discussões. Os quatro seguintes 
relacionam-se com a dinâmica participativa nas reuniões. Os dois últimos referem-se à 
prestação de contas dos conselheiros aos setores por eles representados e à satisfação 
dos conselheiros com o desempenho dos CLs. 

 

179 Avritzer e Navarro, op. cit.; Ziccardi, A. Participación ciudadana y políticas sociales en el espacio local. Cidade do 

México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2004; Coelho e Nobre (orgs.), op. cit. 
180 Gastil, J. e Levine, P. The deliberative democracy handbook. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2005. 
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Gráfico 3 - Participação em 6 CLs. Município de São Paulo, 2006-2007 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo 
(2006-2007)”, Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 

 

Tabela 3 - Indicadores de participação em conselhos de saúde 

Subprefeituras de São Paulo, 2006-2007 

Indicadores O valor 1 indica 
V. Prudente/  
Sapopemba 

Casa 
Verde 

Parelheiros M’Boi 
C. 

Tiradentes 
S. 

Miguel 

1. Processo seletivo 
Transparência na seleção dos 

conselheiros 
0 0 0 0 0 0 

2. Facilitação das 
deliberações 

Presença de facilitador 0 0 0 0 0 0 

3. Coordenação 
Maior proporção de reuniões 

coordenadas por conselheiros não-
gestores 

0 1 0 0 1 0 

4. Temas 
Maior equilíbrio de temas na agenda 

de discussões 
0 0 1 1 0 0 

5. Intervenções Maior participação de não-gestores 0 1 1 0 1 1 

6. Intervenções 
Maior participação de não-

conselheiros 
0 1 0 0 0 1 

7. Ambiente 
Maior número de conselheiros que 

intervieram nas reuniões 
0 1 0 0 1 0 

8. Ambiente 
Maior número de vezes em que 

conselheiros intervieram nas reuniões 
0 1 1 1 0 0 

9. Prestação de 
contas 

Maior número de meios utilizados para 
informar os públicos representados 

0 0 0 1 1 1 

10. Satisfação 
Maior satisfação dos conselheiros com 

o desempenho do conselho 
0 0 0 1 1 1 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, 
Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 
 

No que diz respeito às variáveis dos procedimentos organizacionais, a 
pesquisa apurou resultados pouco auspiciosos em todos os conselhos. Quanto às 
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dinâmicas participativas, os indicadores de “ambiente” sugerem que os debates nos 
CLs são limitados, haja vista que poucos conselheiros intervêm nas reuniões e que 
60% das intervenções são feitas por conselheiros que se manifestam apenas uma vez 
(o que sugere se tratar mais de informes do que de debates). Os indicadores de 
prestação de contas e de satisfação, por fim, mostram que os conselheiros de áreas 
com maior experiência de mobilização utilizam mais meios para manter suas bases 
informadas e manifestam maior satisfação com o desempenho de seus respectivos 
conselhos. 

Os debates  

O conjunto das 83 minutas analisadas evidencia que os conselhos discutiram 
uma ampla gama de questões, que classificamos em três grupos temáticos: questões de 
saúde, relativas a políticas e programas de saúde e problemas no acesso a atendimentos 
e serviços; questões de participação, referentes a procedimentos para a realização de 
eleições e reuniões; problemas locais, tais como aqueles relativos a abastecimento de água, 
infra-estrutura urbana ou segurança. Aqui vamos nos deter nos dois primeiros temas, 
fornecendo alguns breves exemplos dos debates ocorridos durante o período da 
pesquisa. 

Uma das principais discussões sobre política de saúde ocorridas em São Paulo 
durante o período em foco girou em torno da concessão da gestão dos serviços de 
saúde a entidades filantrópicas, as chamadas Organizações Sociais de Saúde (OSSs). 
Os governos estadual e municipal estavam fortemente determinados a adotar um 
modelo de gestão mediante contratos firmados com OSSs para administrar os 
hospitais públicos e as recém-criadas unidades de Assistência Médica Ambulatorial 
(AMAs), voltadas ao tratamento rápido de pacientes com problemas de baixa e média 
complexidade. Em dezembro de 2005, setecentos delegados reunidos na Conferência 
Municipal de Saúde deliberaram pela rejeição das concessões a OSSs181, mas isso não 
impediu que o modelo fosse implementado mediante lei municipal aprovada em 
janeiro de 2006. 

Os conselhos de Casa Verde, Cidade Tiradentes, São Miguel e Parelheiros 
criticaram acerbamente as OSSs, afirmando que faziam parte do “processo de 
privatização da saúde no país”, e o conselho de Parelheiros entrou com um mandato 

 

181 Teixeira, A. C., Kayano, J. e Tatagiba, L. Saúde: controle social e política pública. São Paulo: Instituto Pólis 

(Cadernos do Observatório de Direitos do Cidadão, nº 29), 2007. 
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de segurança contra as OSSs. O conselho de M’Boi Mirim agiu de modo bastante 
diferente, dando apoio a uma OSS que atua na área e congratulando seus funcionários 
pelos serviços prestados à população local. Todos os conselhos discutiram a falta de 
controle social no âmbito das AMAs. 

Ainda no que diz respeito às questões de saúde, os conselhos de São Miguel e 
de M’Boi discutiram como diminuir o absenteísmo de pacientes em consultas 
especializadas e sugeriram uma série de medidas para solucionar o problema. Com 
relação às questões referentes à diversidade étnica e cultural, no conselho de Cidade 
Tiradentes estiveram na pauta de discussões o Dia da Consciência Negra, a II 
Conferência Municipal de Saúde da População Negra e a proposta de realização de 
um seminário sobre anemia falciforme, ao passo que no conselho de São Miguel 
discutiu-se a atenção à saúde da população indígena. 

Sobre as questões de partipação, o conselho de Vila Prudente/Sapopemba 
organizou reuniões em unidades básicas de saúde (UBS), de modo que os 
conselheiros pudessem estar em contato direto com a realidade dos serviços 
prestados. Nos conselhos de M’Boi Mirim e Casa Verde discutiram-se intensamente 
os métodos e os procedimentos para a organização e a realização do processo de 
seleção dos conselheiros. 

O Gráfico 4 sintetiza a análise apresentada na Tabela 4, que apresenta a 
análise comparativa dos debates realizados nos conselhos conforme seus aspectos 
temáticos. Atribuiu-se valor 1 aos conselhos com maior proporção de intervenções 
assinaladas em cada indicador. 
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Gráfico 4 - Temas debatidos em 6 CLs. Município de São Paulo, 2007-2007 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, 
Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 

 

Tabela 4 - Indicadores sobre debates em conselhos de saúde por critério de maior porcentagem de intervenções 
codificadas em cada variável Subprefeituras de São Paulo, 2006-2007 

Indicadores 
O valor 1 indica maior número 
de intervenções nos tópicos de 

V. Prudente/ 
Sapopemba 

Casa Verde Parelheiros 
M’Boi 
Mirim 

C. Tiradentes S. Miguel 

1. Posicionamentos e 
reivindicações 

0 0 1 1 1 1 

4. Planejamento, parcerias e 
inovação 

0 0 1 1 1 1 

5. Monitoramento 0 0 1 1 1 0 

2. Reconhecimento de 
diversidades étnico-culturais 

0 0 0 1 1 1 

3. Expansão da influência 
política 

0 0 0 1 1 0 

6. Definição de procedimentos 
para participação e seleção de 

conselheiros 
1 1 1 1 0 0 

Fonte: Projeto de pesquisa “Políticas públicas de saúde e participação social na cidade de São Paulo (2006-2007)”, 
Cebrap/CEM/NCD/CDRC. 

 

Quanto à qualidade das minutas, podemos distinguir um grupo de conselhos 
cujas minutas são menos detalhadas e registram um número mais reduzido de 
questões discutidas (Casa Verde, V. Prudente/Sapopemba e São Miguel) e um outro 
em que as minutas são mais detalhadas e relacionam uma gama de questões bem mais 
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ampla (M’Boi, Parelheiros e Cidade Tiradentes). Deve-se ressaltar que o grau de 
detalhe das minutas depende da precisão do secretário executivo, de forma que esses 
resultados podem não expressar com exatidão o teor dos debates. 

De todo modo, a análise dos dados disponíveis revela diferenças importantes 
no teor dos debates. Verificamos uma clara predominância dos aspectos relativos a 
políticas e serviços de saúde nas minutas dos conselhos situados em áreas com maior 
experiência de mobilização social. As questões ligadas à influência política também são 
discutidas com maior freqüência nos conselhos dessas áreas, ao passo que os temas 
referentes à organização, à participação e aos procedimentos eleitorais aparecem com 
mais freqüência nas localidades com menor experiência de mobilização, o que indica 
que os conselhos dessas áreas estão buscando renovar suas dinâmicas. 

Particularmente significativa é a constatação de intervenções relacionadas com 
o reconhecimento de diversidades étnico-culturais, pois reforça a noção de que a 
política da identidade e as ações afirmativas estão se consubstanciando no país por 
meio de um complexo processo político em que os organismos participativos — e 
particularmente os conselhos — desempenham um papel importante. 

Discussão dos resultados  

Como exposto anteriormente, a pesquisa procurou avaliar as hipóteses que 
sustentam a existência de uma associação positiva entre mobilização e participação. 
Nesse sentido esperava-se que conselhos em localidades com maior experiência de 
mobilização social apresentassem maior inclusão e participação, conexões mais amplas 
e maior proporção de propostas para solucionar problemas no sistema público de 
saúde. Os resultados apresentados na seção anterior compõem um quadro 
heterogêneo. 

A presença de recursos de mobilização mostrou-se um fator importante tanto 
para a promoção de conselhos mais ativos como para o aumento da participação de 
atores sociais menos favorecidos. Como vimos, há maior inclusão de pessoas com 
menor grau de escolaridade, de mulheres e de não-brancos nos conselhos situados em 
localidades que possuem um histórico de mobilização mais expressivo. Os indicadores 
apresentados na Tabela 1 sugerem que os debates são conduzidos de maneira diversa 
em conselhos localizados em áreas com maior ou menor experiência de mobilização. 
Nos primeiros, verificam-se discussões marcadas por posicionamentos mais incisivos 
e conflituosos, mas com melhores resultados nos indicadores de monitoramento e 
inovação. Os conselheiros dessas áreas também apresentam mais conexões com 
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atores políticos e institucionais, o que ressalta a inserção desses conselhos na cena 
política e corrobora a importância da mobilização social na formação de elos que 
conectem a população pobre com a esfera do Estado e da sociedade organizada. 

Não obstante, a pesquisa também mostrou um ambiente em que a 
participação é limitada, na medida em que poucos conselheiros levantam questões e 
sustentam discussões sobre elas. Ocorre que a criação desses conselhos — em meio a 
um marcante processo institucional de construção de fóruns participativos — não foi 
acompanhada de inovações em sua rotina operacional, e em muitos casos isso 
contribuiu, nas localidades mais mobilizadas, para uma tendência de mera reprodução 
das posições dos movimentos de saúde locais. Os indicativos de que os conselheiros 
de áreas mais mobilizadas apresentam maior satisfação com o desempenho dos CLs e 
maior prestação de contas às suas bases podem estar refletindo essa tendência. Nesse 
sentido, ao observarmos os perfis político e associativo dos conselheiros constatamos 
que há maior pluralidade de representação nos conselhos situados em áreas com 
menor experiência de mobilização. Esses CLs são também aqueles que discutiram 
propostas de mudança nos procedimentos para a seleção dos conselheiros e a 
condução das reuniões, o que pode ser visto como uma tentativa dos participantes 
não ligados aos movimentos de saúde de introduzir novas dinâmicas. 

Esses resultados sugerem que é preciso atentar para a distinção entre as 
variáveis examinadas e para as possíveis limitações dos estudos que tomam a 
satisfação dos participantes como um dos principais indicadores da efetividade de 
fóruns participativos. De um ponto de vista teórico, nossos achados chamam a 
atenção para o caráter não linear dos ganhos obtidos. As três dimensões enfocadas — 
inclusão, participação e conexões —, assim como os indicadores que as configuram, 
seguem em direções diversas, e observamos conquistas em algumas variáveis e reveses 
em outras, resultados que realçam a complexidade do processo de democratização. O 
estudo também evidenciou a capacidade explicativa do conceito de mobilização social, 
na medida em que ele permitiu identificar — a despeito do reduzido número de casos 
— dois padrões de comportamento distintos. De um lado, a experiência de 
mobilização mostrou-se um fator importante tanto para a promoção de conselhos 
mais ativos como para o aumento da participação de atores sociais mais vulneráveis. 
De outro, nas localidades que carecem dessa experiência constatamos esforços mais 
sistemáticos para mudar os procedimentos mediante os quais os conselheiros são 
eleitos e as reuniões são conduzidas. 
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Considerações finais  

O estudo aqui apresentado explorou um modelo que propicia a comparação e 
a avaliação de experiências institucionalizadas de participação social. Como vimos de 
início, há um denso debate normativo sobre o papel que a participação social pode 
desempenhar na democratização do acesso à política e às políticas públicas, assim 
como diversos estudos empíricos que discutem as condições para a participação. No 
entanto, não existem instrumentos metodológicos que possibilitem comparar tais 
experiências de maneira sistemática. Procuramos avançar nessa questão mediante um 
estudo empírico das relações entre as diversas variáveis e dimensões em jogo, 
buscando examinar de um modo mais preciso os processos pelos quais a participação 
social pode democratizar o acesso às deliberações sobre políticas públicas. 

O intuito dessa investigação foi mais o de testar e desenvolver as 
possibilidades do modelo do que o de extrair conclusões sobre o comportamento das 
variáveis sob estudo. Nesse sentido, cabe notar que trabalhamos com um pequeno 
número de CLs, que o número de conselheiros diferia entre eles e que o grau de 
detalhe das minutas dependia da precisão do secretário executivo — fatores que 
limitaram o escopo do estudo. Apesar dessas limitações, abordamos um conjunto de 
indicadores compatíveis com as variáveis descritas na literatura e que permitem 
delinear uma visão geral do desempenho dos CLs. 

Os dados apontaram a riqueza da experiência dos CLs tanto ao promover o 
acesso dos menos favorecidos à esfera política como ao elaborar propostas para 
solucionar problemas no sistema público de saúde. Como vimos, seis CLs atuantes 
em áreas periféricas da cidade combinaram possibilidades de ativismo 
(posicionamentos veementes, litígios, monitoramento) e coordenação (planejamento, 
reformulação organizacional, ampliação de conhecimentos técnicos). Isso sem dúvida 
representa uma inovação em face do modo tecnocrático de discutir políticas de saúde. 
Resta saber em que medida essa renovação estaria se traduzindo em melhores serviços 
de saúde para a população pobre (um bom sinal nesse sentido é a recente ação 
empreendida por um órgão público municipal em resposta às reclamações que lhe 
foram encaminhadas pelo conselho de Parelheiros, as quais o levaram a fazer um 
levantamento detalhado sobre o número de pessoas e o tempo transcorrido no 
aguardo de consultas e exames especializados na Zona Sul). 

O estudo também chama a atenção para as relações constitutivas entre os 
processos de mobilização social e de construção institucional: ao passo que a criação 
dos CLs ampliou o campo de atuação dos movimentos de saúde locais, a presença 
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desses movimentos fortaleceu tais fóruns participativos. Os resultados da pesquisa 
indicam um jogo em que todos saem ganhando (win-win game), já que a mobilização e a 
participação impulsionam a democratização das políticas públicas de saúde ao longo 
dos eixos propostos por Dryzek182: maior inclusão de participantes, ampliação das 
questões sob controle democrático e efetividade da deliberação coletiva. Os ganhos 
poderiam, no entanto, ser maximizados se os processos de mobilização social e de 
construção institucional, que ocorrem em diferentes momentos (a abertura de espaços 
seguida por sua ocupação), fossem sincronizados a iniciativas de inovação 
organizacional. Nesse sentido, uma sugestão que se pode fazer àqueles interessados na 
participação social da perspectiva da democratização tanto da política, como das 
políticas públicas é a de que atentem sistemática e simultaneamente para três frentes: 
mobilização social, estruturação organizacional dos fóruns participativos e capacitação 
dos gestores públicos para enfrentar o desafio de facilitar a participação.

 

182 Dryzek, op. cit. 
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Transformando o Estado e a Sociedade 
Civil por meio da Expansão das 

Comunidades  
Política, Associativa e de Políticas Públicas  
  

 

Brian Wampler 
  

 

Introdução 

 

A gestão participativa está sendo institucionalizada nos municípios e estados 
brasileiros e no governo federal como um meio de incorporar diretamente os cidadãos 
e as lideranças na formulação de políticas públicas. Depois de vinte anos de 
participação de  cidadãos, líderes governamentais e ativistas políticos nestes espaços 
participativos, ainda existe uma considerável incerteza sobre como esses processos 
têm transformado o governo local e a sociedade civil. As lideranças estão usando estes 
espacos no dia-a-dia, mas ainda não é claro ate que ponto eles estão influenciando as 
políticas públicas. Como a gestão participativa está transformando as interações entre 
as prefeituras e os líderes da sociedade civil ? A institucionalização da gestão 
participativa varia significativamente entre os diferentes níveis de governo, bem como 
entre as esferas políticas (por exemplo, habitação e saúde). O Brasil é, hoje, um país 
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muito diferente do que era quando a Constituição foi promulgada em 1988. Ao 
abordar a questão acima, este artigo irá desenvolver um quadro analítico que mostra 
como a gestão participativa contribuiu para transformar as relações entre o estado e a 
sociedade. 

A gestão participativa, definida como a devolução aos cidadãos do poder de 
decisão na formulação de políticas locais através da estruturação de espacos que 
conformam a particiapação tanto do Estado, quanto da sociedade civil, produz novas 
formas de engajamento entre estes atores. Instituições de gestão participativa estão 
agora produzindo novas redes, novos mecanismos de comprometimento sobre 
acordos firmados e novos tipos de conexão entre ativistas de movimentos sociais, 
líderes comunitários, especialistas em politicas publicas, burocratas e as prefeituras. 
Neste capítulo, argumenta-se que o impacto mais significativo destes espaços 
participativos é que eles ajudam a criar e expandir três tipos de comunidades: a 
comunidade de políticas públicas, a comunidade do associativismo e a comunidade política. 

A formação de comunidades de políticas públicas se dá a partir da reunião de 
especialistas em politicas publicas (policy experts), burocratas, gestores públicos e líderes 
comunitários para desenvolver uma linguagem e uma base de conhecimento comuns, 
a fim de permitir-lhes tratar dos problemas de forma coletiva e semelhante. Os líderes 
comunitários são, então, incluídos nos debates políticos, enquanto que anteriormente 
tinham pouca ou nenhuma participação. A formação de comunidades associativas permite 
que os líderes comunitários e os cidadãos se conectem a outros cidadãos e 
comunidades como um meio para entender melhor seus problemas e, mais 
importante, para criar a base para o engajamento em atividades políticas. A gestão 
participativa cria oportunidades para as associações superarem a fragmentação, tão 
comum na heterogênea sociedade civil. Finalmente, a formação de comunidades políticas 
permite que as autoridades eleitas e líderes comunitários avancem em suas agendas 
políticas partidárias. O sistema político do Brasil continua a ser dominado por regras e 
incentivos incorporados na democracia representativa, mas a gestão participativa 
agora complementa as atividades governamentais, eleitorais e associativas. 

A gestão participativa permite novas formas de intermediação entre o Estado 
e a sociedade civil, já que dois outros mecanismos de interação Estado-sociedade, 
comumente utilizados, não são fortes no Brasil. O poder legislativo continua a ser 
amplamente subordinado ao Poder Executivo. A força do executivo é mais forte no 
nível municipal do que no estadual ou federal. O poder legislativo poderia ser uma via 
potencial por meio da qual os cidadãos e líderes comunitários poderiam pressionar as 
autoridades do governo, mas, dada a sua debilidade institucional e a força esmagadora 
do executivo, há poucos incentivos para que os líderes da comunidade busquem-no. 
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Na ausência de um processo legislativo que traduza as demandas dos cidadãos em 
resultados políticos, a gestão participativa preenche essa lacuna. 

 Além disso, um sistema partidário fragmentado, com baixa identificação 
entre os eleitores, significa que os partidos políticos, até então entendidos como vias 
tradicionais e clássicas para os cidadãos e lideranças aportarem suas demandas, 
oferecem oportunidades limitadas para tanto (Mainwaring, 1999; Samuels 2004). A 
ausência de plataformas partidárias claras torna difícil para que os líderes comunitários, 
ativistas da sociedade civil e cidadãos tracem estratégias que lhes permitam construir, 
com coerência, objetivos conjuntamente com os políticos. A falta de identificação 
partidária forte indica que os líderes comunitários tendem a olhar para outros pontos 
de acesso ao Estado, ao invés de recorrer aos partidos. 

 Na ausência de um sistema partidário forte e na presença de um legislativo 
fraco e fragmentado, a gestão participativa ocupa agora um papel crucial na filtragem 
das demandas emergentes das comunidades organizadas. As autoridades do governo e 
os líderes comunitários usam a gestão participativa como parte de um processo de 
sinalização, por meio do qual as idéias e os problemas podem ser compartilhados. 
Novos atores políticos gerados pela gestão participativa são aqueles criados para 
intermediar a relação entre as elites políticas(Prefeitos, Secretários) e os cidadãos 
comuns; esses intermediários são funcionários de médio escalão de governo e líderes 
comunitários que trabalham em conjunto para resolver problemas sociais e politicos. 

O sistema de gestão participativa que está sendo implementado pelos 
municípios brasileiros coloca o executivo municipal como o principal ator político e 
de políticas públicas. Dada a importância da prefeitutra e, dada a incorporação dos 
cidadãos nas instituições de gestão participativa, este capítulo centra-se sobre a 
situação local, bem como sobre a atividade em parceria com a sociedade civil. Existe 
uma tendência de diminuir a demarcação distanciamento entre Estado e sociedade, 
porque funcionários do governo e líderes da comunidade ocupam simulatamemente 
conjuntamente agora um espaço dentro das instituições do Estado, bem como nas 
redes da sociedade civil.  

Para contextualizar a criação de novas comunidades e intermediários, uma 
análise da gestão participativa na cidade de Belo Horizonte ajuda a esclarecer como o 
Estado e a sociedade civil são transformados para produzir as comunidades política, 
associativa e de políticas públicas. Os cinco mandatos consecutivos por partidos de 
centro-esquerda, na capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
institucionalizaram um projeto de transformação política destinado a promover a 
justiça social e participação popular. Uma coalizão política liderada pelo PT e PSB 
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promulgou uma série de reformas políticas em que se buscou dirigir os recursos 
escassos para pessoas e bairros de baixa renda. Ao longo de um período de dezessete 
anos (1993-2009), os líderes do governo aprovaram uma série de reformas por meio 
da criação de espaços públicos dentro do governo local, no sentido de proporcionar 
aos cidadãos o acesso aos funcionários do governo, para permitir que os cidadãos 
tivessem voz no processo de decisão política e, finalmente, dar aos cidadãos o direito 
ao voto sobre políticas públicas e programas. 

Este capítulo é apresentado em quatro seções. A primeira seção apresenta os 
conceitos das comunidades de políticas públicas, associativa e política (Por favor, 
colocar na ordem original que o artigo segue. A segunda seção demonstra como os 
governos locais em Belo Horizonte transformaram seus processos administrativos 
internos para implementar/avançar um projeito baseado na  justiça social e na 
participação popular. A terceira seção descreve os vários espaços de participação à 
disposição dos cidadãos em Belo Horizonte que agora oferecem aos atores da 
sociedade civil uma ampla gama de pontos de acesso ao governo local. Embora a 
atenção dos estudiosos seja frequentemente voltada para o mundialmente famoso 
“Orçamento Participativo”, esta seção mostra que existem cerca de 2000 cargos 
eletivos que os cidadãos comuns podem ocupar na cidade de Belo Horizonte. A seção 
final deste capítulo demonstra como a proliferação de espaços participativos fomenta 
a formação de novas alianças e conexões, o que levou à criação das novas 
comunidades política, associativa e de políticas públicas.  

As comunidades de Políticas Públicas, Associativa e Política   

Comunidade de Políticas Públicas 

As comunidades de políticas públicas (policy communities) estão sendo ampliadas 

devido à inclusão de líderes comunitários e ativistas da sociedade civil.183 Elas 
interligam as vozes presentes em uma arena de políticas públicas que influenciam a 
seleção e implementação de políticas. Em uma comunidade de políticas públicas 
tradicional, orientada pela elite, especialistas em políticas públicas, burocratas e 
funcionários do governo (eleitos e nomeados) estão envolvidos no processo decisório. 
Quando instituições participativas são introduzidas em nível local, a comunidade de 

 

183 Eleanora Cunha aplica o conceito de comunidade de políticas públicas em sua tese de Doutorado de 2009, 
na qual eu participei como membro da banca examinadora. Estou em dívida com ela por fornecer a semente 
que germinou uma ampla discussão sobre a conceituação da mudança estado-sociedade. 
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políticas públicas se amplia para incluir dois novos atores: os líderes comunitários e os 
funcionários de médio escalão do governo. Esse foco nas comunidades de políticas 
públicas permite entrever o processo mais abrangente de expansão do número de 
atores envolvidos; não obstante, ele não pressupõe que estes novos atores nos 
Conselhos estejam alterando significativamente o processo de formulação de políticas 
públicas.  

Os ativistas da sociedade civil trabalham dentro de suas comunidades de 
origem (mais frequentemente uma vila ou favela) ou em arenas de políticas públicas 
(por exemplo, habitação ou saúde) para organizar as demandas dos cidadãos 
interessados. Para os cidadãos, o líder da comunidade é o seu representante no 
Estado, trazendo suas demandas, questões e problemas a atenção dos gestores 
públicos. O segundo ator criado neste processo é o funcionário de médio escalão do 
governo nomeado para interagir com os líderes comunitários de forma constante, este 
funcionário do governo recebe as demandas dos líderes comunitários e, em seguida, 
retransmite as demandas horizontalmente (de um Departamento para o outro), bem 
como verticalmente pelo governo (por exemplo, via Secretários ou Chefes de 
gabinete). Assim, a comunidade de políticas públicas cria espaços institucionais 
formais por meio dos quais os líderes comunitários e funcionários de médio escalão 
do governo encontrem soluções para as políticas públicas. 

Ela também cria um processo de permanente e contínuo diálogo entre as 
elites da política e os líderes comunitários que lhes permitam desenvolver a 
compreensão comum dos problemas; estes contatos informais, paralelos às reuniões 
formais, são o elemento de ligação fundamental que gera confiança, entendimentos 
comuns de problemas de políticas públicas, maior consciência das dificuldades 
enfrentadas pelos Estados e os cidadãos quando ambas as partes procuram encontrar 
soluções políticas. Esta formulação nos permite conceituar como a gestão participativa 
amplia a comunidade de políticas públicas para incluir novos atores e permitir novos 
tipos de interações entre os intermediários recém-criados.  

Comunidades Associativas 

Comunidades associativas (associational communities) são redes mais amplas formadas 
por ativistas da sociedade civil e cidadãos. Elas podem ser reforçadas pela presença de 
espaços participativos de acordo com a frequência e intensidade do contato entre os 
líderes da comunidade. Ativistas comunitários, muitas vezes representando as 
comunidades economicamente marginalizadas, beneficiam-se da gestão participativa 
porque promove a criação de novas redes, permite que as idéias sejam filtradas por 
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meio de redes de ativistas e ajuda os ativistas a superarem o sentimento de isolamento. 
A gestão participativa ajuda a promover "laços de solidariedade" que permitem que as 
organizações da sociedade civil avancem em suas próprias agendas (Alexander, 2006). 

Com base em observações etnográficas sobre instituições de gestão 
participativa, por mais de 15 anos de pesquisa no Brasil, agora eu acredito que a 
estrutura formal do ciclo de gestão participativa (OP, Conselhos e Conferências) 
desempenha um papel vital na vinculação das distantes e diferentes organizações da 
sociedade civil; a fragmentação associada às organizações da sociedade civil pode ser 
parcialmente superada por meio dos contatos entre os líderes da sociedade civil, 
porque eles têm a oportunidade de desenvolver ou renovar as alianças entre cidadãos 
e líderes comunitários. Embora os processos de deliberação pública sejam 
importantes para manter o governo responsivo, o contato contínuo entre os líderes 
em diferentes contextos de participação permite que a sociedade civil seja 
transformada por meio de diferentes processos. Os debates públicos em um conselho 
de saúde ou uma conferência de habitação permitem colocar questões na agenda 
pública formal, mas as conversas, interações e debates entre os indivíduos, antes, 
durante e após a reunião formal ajudam a formar alianças entre ativista da sociedade 
civil. 

Devemos considerar que as entidades da sociedade civil brasileira, em geral, 
carecem de qualquer tipo de orgão central que lhes coordene e lhes incentive a atuar 

de maneira coletiva.184 Líderes comunitários, especialmente, por exemplo, aqueles que 
trabalham em vilas e favelas, sempre tiveram poucos meios (reescrever) para criar 
laços interinstitucionais. A gestão participativa possibilita que esses líderes encontrem 
outros líderes. Além disso, a cultura política brasileira continua a depender muito da 
presença física nas reuniões, mobilizações e manifestações, como forma de apoio aos 
líderes e interesses das comunidades. A gestão participativa fornece os meios pelos 
quais os líderes da comunidade podem avaliar o grau em que seus interesses e 
atividades são apoiados por outras organizações. Os líderes comunitários também 
utilizam as reuniões de gestão participativa para avaliar quais líderes são capazes de 
mobilizar adeptos, tanto em número, quanto em consistência. Os líderes comunitários 
podem ser apoiados pela comunidade associativa se forem capazes de mobilizar 
amplos setores de colaboadores, ao passo que eles podem perder este apoio (opção 
"saída"Exit Option) se forem incapazes de manter essa rede de colaboração no longo 
prazo (Hirschman, 1970). 

 

184 Em Belo Horizonte há alguns movimentos sociais que têm organismos nacionais de organização, mas eles 
atraem apenas uma pequena minoria de organizações comunitárias. 
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Ao concentrar-se na comunidade associativa, esta linha de análise demonstra 
como a gestão participativa está ajudando a reorganizar as atividades da sociedade 
civil, que é de vital importância para os pesquisadores, ONGs e grupos de reflexão 
preocupados com a questão de como as relações sociais afetam o desempenho do 
Estado. A incorporação formal dos líderes comunitários em processos participativos 
ao nível regional e municipal lhes permite um contato significativo com outros líderes. 
Esses contatos, que incluem os "laços de solidariedade” e “rivalidade amigável”, criam 
oportunidades para que os líderes do governo criem alianças alternativas que lhes 
permitam verificar o poder da coalizão governista (Alexander 2006; Urbanti 2000). 

Comunidade Política 

O último tipo de comunidade produzida se fundamenta no reconhecimento 
explícito das dificuldades políticas inerentes a gestão participativa: comunidades 
políticas (political communities) são produzidas porque militantes e funcionários do 
governo estão envolvidos em campanhas, eleições, mobilizações, manifestações, etc. 
Uma vez que grande parte da pesquisa acadêmica sobre a gestão participativa 
demonstra claramente que o apoio do governo para estes processos é fundamental, é 
importante incluir os interesses políticos específicos de funcionários do governo e de 
líderes comunitários (Abers, 2000; Avrtizer 2002; Wampler 2007). As estratégias de 
gestão participativa refletem o projeto político "transformador" mais amplo do 
governo, bem como as questões eleitorais mais estreitas (Dagnino et al 2007). Esta 
linha de análise mostra como a gestão participativa interage com a democracia 
representativa, especialmente em termos de construção e manutenção de coligações 
eleitorais. As autoridades do governo utilizam a gestão participativa como meio para 
construir parte de sua coalizão política. Os governos não são susceptíveis a basear suas 
decisões exclusivamente de acordo com o que ocorre nos processos de gestão 
participativa, mas esses processos oferecem excelentes oportunidades de 
recrutamento, bem como informações cruciais que permitem aos governos terem 
uma noção melhor do que está motivando a ação dos líderes da comunidade. 

É fundamental reconhecer que os governos estão mais propensos a apoiar a 
gestão participativa se puderem obter benefícios no campo da democracia 
representativa. Ao discutir a gestão participativa é fundamental compreender que estes 
processos complementam a democracia representativa, ao invés de servir como um 
poder paralelo. Assim, para compreender a gestão participativa é fundamental para 
entender como funciona a democracia representativa em um cenário específico. A 
gestão participativa atua como um dispositivo de sinalização, em que funcionários do 
governo compreendem melhor as principais reivindicações que motivam os principais 
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líderes a se mobilizarem. A gestão participativa permite que funcionários do governo 
monitorem e rastreiem quais dos líderes comunitários estão mais aptos a mobilizar 
seus seguidores. Ela também permite que funcionários do governo, em suas 
capacidades como candidatos e militantes político-partidários, criem e fortaleçam 
alianças. Dada a expansão e a institucionalização da gestão participativa, gostaria de 
afirmar que, para entender a democracia representativa, agora é vital estar ciente de 
que as estruturas de gestão participativa fundamentam campanhas, formulação de 
políticas e gestão. 

Novos intermediários 

Os participantes primários nessas três comunidades (política, associativa e de 
políticas públicas) são funcionários de médio escalão do governo e líderes 
comunitários. Os cidadãos comuns desempenham um papel ocasional – o de assistir a 
conferências bianuais, participar de encontros do orçamento participativo, se 
envolvendo em suas associações locais, embora os cidadãos comuns raramente falem 
nas reuniões. São os ativistas que são os novos intermediários entre funcionários do 
governo e da comunidade que procuram representar. Os gestores do governo eleito, 
como Prefeitos e Secretários, também têm um papel limitado nessas comunidades, 
mas isso varia muito dependendo da arena política, uma vez que alguns chefes de 
departamento estão intimamente envolvidos, enquanto outros estão mais distantes. É 
mais frequente que os funcionários de médio escalão do governo, muitas vezes em 
cargos de confiança, ajudem a construir essas novas comunidades. Estes funcionários 
do governo (parte burocrata, parte funcionário público e parte ator político-partidário) 
são as conexões chave entre os principais decisores do governo e os líderes 
comunitários. Por conseguinte, podemos afirmar que a criação destas três novas 
comunidades gerou novos intermediários – nomeados de médio escalão político que 
pretendem chegar à sociedade civil, bem como líderes comunitários que procuram 
chegar ao Estado. 

Estes três comunidades não são exclusivas; se misturam entre si, como os 
atores envolvidos na gestão participativa, podem fazer parte das comunidades política, 
associativa e de políticas públicas. Os novos intermediários mudam de uma esfera 
institucional para a seguinte; os funcionários nomeados para o médio escalão do 
governo estão formalmente empregados para trabalhar dentro da comunidade de 
políticas públicas, mas também trabalham como membros de um partido político no 
seio da comunidade política. Esses indivíduos também tendem a apoiar às 
associações, que tem o efeito de reforçar as atividades da sociedade civil. De forma 
semelhante, os ativistas da comunidade podem apresentar-se na comunidade política 
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como líderes de suas organizações, mas seus laços são amplamente conhecidos pelos 
outros participantes. Por exemplo, um líder do movimento de moradia cria alianças 
no OP Habitação, com base em suas atividades dentro da sociedade civil, mas 
também com base em seus laços com o prefeito e o vice-prefeito. 

Primeiramente, é importante separar analiticamente cada tipo de comunidade 
como um meio para aguçar nosso entendimento sobre quem está participando e por 
que (incentivos) está participando. Todavia, todas as três comunidades devem ser 
analisadas para melhor compreender a complexidade da gestão participativa. Ao focar 
apenas nas comunidades associativas baseadas em "laços de solidariedade" negligencia-
se que os ativistas da sociedade civil estão engajados em atividades político-partidárias. 
Ao focar apenas nas comunidades de políticas públicas negligencia-se como os ativistas 
da sociedade civil estão se engajando mutuamente para re-orientar a direção tomada 
pela sociedade civil. Ao focar apenas nas comunidades políticas negligencia-se que os 
funcionários do governo e ativistas da comunidade estão à procura de uma difícil 
solução política para os problemas sociais. Deve-se começar, então, com uma análise 
de como o Estado local foi reformado. 

Justiça Social, Participação Popular e Reforma Administrativa 

A eleição de Patrus Ananias (PT), em 1992, lançou um projeto de 
transformação no qual a principal coalizão política (PT-PSB) foi reeleita por mais 
quatro vezes (1996, 2000, 2004, 2008). A significância de cinco mandatos 
consecutivos no cargo é que a coalizão de governo foi capaz de reformar o Estado 
local (Prefeitura) para coincidir com os interesses administrativos, políticos, sociais e 
ideológicos do governo. Com o objetivo de ampliar a justiça social e implementar a 
gestão participativa, a estrutura administrativa do Estado foi alterada por meio de 
legislação formal, decretos do executivo e mudanças internas. Embora o PT ou o PSB 
tenham controlado o governo de 1993 a 2009, o impulso básico da coalizão 
governista se deslocou ao longo de cinco administrações, do intenso foco na justiça 
social e gestão participativa dos dois primeiros Prefeitos (Patrus Ananias e Célio de 
Castro) para um segundo momento, no qual o foco do Prefeito Fernando Pimentel 
ficou sobre grandes obras públicas e do Prefeito Marcio Lacerda de 2009, sobre 
"Metas e Resultados". Este artigo é comparativo em dois sentidos. É um estudo que 
considera 17 anos de governo que nos permitam ver como as mudanças na prefeitura 
gereram novas formas de interação entre o estado e a socieade civil. Este artigo 
tambem é comparativo por incluir varios momentos de governça participativa. 
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O Prefeito Patrus Ananias (PT) 

A inesperada vitória eleitoral de Patrus Ananias ao prefeito em 1992 assinala 
uma mudança significativa na forma das prioridades políticas do governo local, com 
uma administração focada em duas grandes áreas: justiça social (segurança alimentar, 
por exemplo) e gestão participativa (Participação Popular). Na área de segurança 
alimentar, o Prefeito Patrus estabeleceu um direito moral e político à alimentação e à 
uma dieta saudável (Machado et al, 2009). Para atingir este objetivo, Patrus 
reorganizou o governo local por meio da criação de um departamento focado em 
segurança alimentar; ele também instituiu um conselho de segurança alimentar, 
fundindo, assim, a ênfase na justiça social e a participação popular. Políticas exitosas 
incluíram a expansão do número de restaurantes populares na cidade, a criação de um 
programa da fazenda ao mercado, que fornece alimentos para o mercado de baixa 
renda, a criação da Secretaria Municipal de Abastecimento (SMAB), em 1993, e do 
conselho de segurança alimentar, em 1994 (Machado et al, 2009). Até 2009, o 
município de Belo Horizonte teve 29 diferentes programas sociais focados em 
questões de segurança alimentar e nutricional (Machedo et al, 2009: 96-98). Assim, 
podemos afirmar que a forte ênfase na segurança alimentar pelo Prefeito Patrus 
levaram à institucionalização de programas sociais que melhoraram, com sucesso, o 
acesso a alimentos baratos por famílias de baixa renda. 

Na área da participação popular, Patrus realizou uma série de reformas, 
incluindo a adoção do Orçamento Participativo e o início de nove conselhos 
municipais (Machado 2006: 88). O Orçamento Participativo de Belo Horizonte tem 
sido muito discutido em outros lugares (Azevdo, e Fernandes 2005; Azevedo e 
Nabuco, 2008; Avritzer 2002; Wampler 2007). Um aspecto do programa de OP de 
Belo Horizonte que é significativamente diferente de outras experiências é o 
desenvolvimento de complexos critérios técnicos baseados nos princípios da justiça 
social. O governo Patrus desenvolveu um sofisticado Índice de Qualidade de Vida 
Urbana (IQVU) que exigiu um substancial suporte administrativo e técnico para 
garantir que vilas e favelas fossem alvo dos gastos do governo no Orçamento 
Participativo. O foco sobre a justiça social por parte do governo Patrus ajudou a 
garantir que o OP em Belo Horizonte fosse orientado, em primeiro lugar, para a 
redistribuição de recursos para vilas de baixa renda e favelas. 

Os esforços empreendidos pelo governo Patrus iniciaram a criação de três 
comunidades (política, associativa e de políticas públicas). Uma comunidade de políticas 
públicas, baseada na justiça social, nas habilidades técnicas e na participação popular, 
ficou assim estabelecida. As autoridades do governo ampliaram os espaços de 
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participação em reuniões públicas e também mudaram os critérios básicos que 
norteavam as atividades do governo. Os especialistas políticos e líderes da 
comunidade aprenderam a língua e a estrutura de justiça social que formaram a base 
da nova comunidade de políticas públicas. O Estado foi mobilizado para organizar 
informações relevantes no sentido de garantir que os princípios de justiça social 
formariam a base dos critérios técnicos que se tornariam a base para os processos 
decisórios. 

Uma comunidade associativa, também foi criada no nível regional, já que os 
delegados do OP eram capazes de se relacionar, entre si, nos processos regionais. No 
nível municipal, a criação de nove novos conselhos provocou o estabelecimento de 
laços em uma arena de políticas públicas, permitindo que os ativistas da sociedade civil 
transcendessem as barreiras físicas que muitas vezes dificultaram a comunicação. O 
OP Habitação, os novos conselhos e as conferências forneceram novas 
oportunidades para os ativistas estabelecerem alianças inter-regionais e intra-políticas, 
criando as três comunidades. Deve-se notar, no entanto, que a falta de um organismo 
central para o OP limitou a expansão desta comunidade associativa (Wampler 2007; 
Nylen 2003). 

Finalmente, uma comunidade política se concretizou enquanto a coalizão de 
governo fez significantes mudanças para a criação de vínculos substanciais de longo 
prazo com os movimentos sociais organizados e as associações comunitárias. O PT e 
a coalizão de governo desenvolveram novas bases de apoio durante o período de 
1993-1996. Provas desses vínculos podem ser vistas na eleição de 1996, na qual o vice-
prefeito Célio de Castro foi eleito Prefeito. 

O Prefeito Célio de Castro 

Célio de Castro (PSB) foi eleito Prefeito em 1996, sem o apoio do PT, mas ele 
trouxe o PT para o governo a fim de criar uma coalizão de governo estável. O 
Prefeito de Castro aprofundou o projeto político iniciado pelo prefeito Patrus, que 
teve como resultado o fortalecimento das novas comunidades política, associativa e de 
políticas públicas devido à capacidade de ambos os partidos em dar continuidade aos 
programas sociais a fim de refinar suas estratégias e interações. O governo de Castro 
criou 19 conselhos, o que demonstra o seu interesse na participação popular, e ainda, 
manteve a ênfase na justiça social (Machado, 2006: 89). 

Célio de Castro foi reeleito para o cargo em 2000, e seu segundo mandato 
(2001-2004) marca uma mudança significativa dentro da coalizão de esquerda 
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progressista que governava Belo Horizonte. A ênfase na justiça social e na 
participação popular resultou em um forte foco no controle administrativo 
centralizado, projetos de grande infra-estrutura, e um uso mais limitado da gestão 
participativa (com a relativa diminuição dos fundos para a gestão participativa e um 
processo baseado na Internet que permite aos cidadãos escolher a partir de uma série 
de opções fornecidas pelo governo). 

As reformas administrativas mais importantes ocorreram no início do 
segundo mandato de Castro, no qual foram criadas duas Super Secretarias para 
coordenar a prestação de serviços sociais: A Super Secretaria de Políticas Urbanas 
(habitação e saneamento) e a Super Secretaria de Políticas Sociais (educação, saúde, 
direitos humanos, etc.). Estes novos organismos de coordenação concentraram a 
autoridade decisória no alto escalão do governo e, ao mesmo tempo, permitiram que 
os órgãos administrativos coordenassem suas atividades. Um aspecto crucial para o 
funcionamento administrativo da Super Secretaria de Políticas Sociais foi a criação da 
"Câmara Intersetorial de Políticas Sociais", um espaço colaborativo para a formulação 
de políticas públicas no qual sete chefes de departamento reuniam-se semanalmente 
para discutir os problemas. Estes chefes de departamento estavam em constante 
contato com os administradores regionais responsáveis por locais de prestação de 
políticas públicas e de gestão participativa, o que significa que houve fluxos 
consistentes e diretos de comunicação entre líderes comunitários e funcionários do 
governo. No centro desta reorganização administrativa estava o então Secretário de 
Planejamento e vice-prefeito, Fernando Pimentel, que viria a se tornar Prefeito, 
quando o Prefeito de Castro renunciou devido a graves problemas de saúde. 

Uma segunda importante mudança foi a criação de um órgão de coordenação 
financeira que apontaria quais projetos políticos seriam implementados. Este órgão 
consistia de Secretários da Fazenda, Planejamento e das duas Super Secretarias. Ao 
concentrar a autoridade neste grupo, o governo poderia tratar as questões políticas de 
forma abrangente. Estas duas instituições permitiram que os funcionários do governo 
pudessem identificar quais os novos projetos e programas deveriam receber 
investimentos. Vale ressaltar que os Secretários se reuniam quinzenalmente ou 
mensalmente (dependendo do departamento) com os funcionários de médio escalão, 
a fim de compreender melhor as exigências fundamentais provenientes da sociedade 
civil. 

Portanto, a intenção dessas ações era, primeiramente, filtrar as demandas de 
cidadãos e organizações da sociedade civil para seus líderes. Os ativistas, em seguida, 
levavam essas demandas para os funcionários de médio escalão do governo, com 
quem tinham contato regular, devido à estrutura de gestão participativa. Finalmente, 
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estes funcionários do governo levavam as principais questões e demandas para os 
decisores do alto escalão. O que emerge, então, é um processo de formulação de 
políticas verticalmente integradas. Portanto, os governos de Castro e Pimentel 
procuraram manter a participação popular como um mecanismo de filtragem, 
enquanto simultaneamente, concentravam a autoridade nos níveis mais elevados de 
governo, a fim de simplificar os processos de decisão política. 

 Uma terceira mudança fundamental empreendida pelo governo de Castro foi 
a criação de novos critérios técnicos para auxiliar na alocação de recursos no OP, que 
se mantém como o programa de gestão participativa de maior visibilidade. Em 2001, 
com base nos resultados do censo de 2000, o governo criou um segundo índice que 
lhes permitiram avaliar os riscos sociais. O Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) 
oferece um indicador mais refinado para os riscos e problemas sociais do que o Índice 
de Qualidade de Vida Urbana porque mede as condições sociais em uma escala 
menor – no bairro ao invés da regional. Ao utilizar um maior número de unidades 
locais, tornou-se possível capturar a diversidade das condições sociais nas regiões de 
maior dimensão, o que é especialmente importante em Belo Horizonte, devido à 
presença de diversas pequenas (e muito pobres) vilas dentro de bairros de baixa renda. 

A evidência, na Tabela 1 abaixo, mostra claramente que os recursos gastos no 
OP foram alocados em vilas e favelas, indicando assim que as prioridades iniciais do 
governo Patrus foram mantidos, não só no governo de Castro, mas também no de 
Pimentel. 

Tabela 1185 - 1000 Obras do Orçamento Participativo 

Índice de Vulnerabilidade à Saúde   (IVS)  1993-2008 

IVS 
# de Obras 
Públicas 

População % da População 
Recursos 
gastos** 

% de Recursos 
Recursos/ 
População 

Alto 529 761,453 34 547 Milhões 57 1.68 

Médio 350 849,611 38 315 Milhões 33 .87 

Baixo 121 627,224 28 97 Milhões 10 .36 

Total 1000  100 960 Milhões   

Fonte: PMBH. 2009. **R$ 10/2008 

 

 Os dados demonstram claramente que a maioria dos recursos (57%) foi gasta 
com projetos em bairros com os maiores níveis de vulnerabilidade social; estes bairros 

 

185 Estes dados foram fornecidos por Rodrigo Nunes Ferreira (PMBH-SMAPL). Seus esforços na produção 
de dados são muito apreciados. Agradeço a Rodrigo, Ana Luiza Nabuco e Verônica Campos por sua 
assistência. 
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têm apenas 34% da população da cidade. O que é significativo e importante é que a 
maioria dos recursos são gastos em vilas e favelas, demonstrando que o governo tem 
sido capaz de conceber um sistema político e de políticas públicas no qual os cidadãos 
de baixa renda recebem maiores níveis de recursos do que as comunidades de média e 
alta renda. Isto demonstra que o projeto político iniciado pelos Prefeitos Patrus e 
Castro, e posteriormente conduzidos pelo Prefeito Pimentel, foram efetivos ao 
vincular a justiça social e a participação popular. 

O Prefeito Fernando Pimentel  

Durante as administrações Pimentel (2003-2008), três mudanças notáveis 
ocorreram. Primeiro, o governo começou a investir em projetos de infra-estrutura de 
grande porte e longo prazo. Foi fortemente enfatizado o trabalho com o governo 
estadual para investir na expansão de estradas, a fim de melhorar o transporte em Belo 
Horizonte. Isso ocorre por meio de projetos de estradas principais. Está além do 
escopo deste artigo discutir se esta estratégia foi necessária ou vital para o futuro 
econômico e social de Belo Horizonte, mas é suficiente para notar que a ênfase na 
justiça social deu lugar a uma preocupação com a reconstrução da cidade. 

A segunda grande mudança foi que o governo Pimentel limitou a ampliação 
dos recursos destinados ao OP, diminuindo assim o peso que a participação teria na 
tomada de decisão, já que o orçamento continuou crescendo a cada ano. Consulte a 
Tabela 2 abaixo. O orçamento cresceu devido a um resultado da inflação, da expansão 
econômica e do aumento das transferências do Governo Lula (2002-2010). O nível de 
recursos disponíveis para o OP foi basicamente constante, que teve o efeito de reduzir 
o peso líquido global do programa no orçamento municipal. 
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Tabela 2 - Gastos com Investimentos 

 
Alocação de Recursos do OP 

Milhões de Reais186** 

Gastos com Investimentos 
Total 

Milhões de Reais 

% de Recursos Alocados com o OP Dentro do 
Total de Recursos Alocados com Investimentos 

1995 33 118 28% 

1996 34 129 26% 

1997 21 112 18% 

1998 37 97 38% 

1999 37 190 19% 

2000 43 170 25% 

2001 44 160 27% 

2002 45 177 25% 

2003 46 270 17% 

2004 50 290 17% 

2005 50 240 20% 

2006 50 488 10% 

2007 50 504 9.9% 

2008 55  822 6.7% 

Fonte: PMBH 2003; PMBH 2009; www.stn.fazenda.gov.br  
**OP Regional 
 

 

Ao comparar as Tabelas 1 e 2, existe um paradoxo presente nos dados. As 
informações da Tabela 2 demonstram que houve um declínio geral no nível relativo 
de recursos gastos no OP, sugerindo que o governo está diminuindo seu apoio a esta 
forma de justiça social e participação popular. No entanto, a Tabela 1 demonstrou 

 

186 Dada a estrutura de contabilidade utilizada em Belo Horizonte, é impossível saber o valor real dos recursos 
gastos em projetos do OP. Funcionários do OP afirmam que muitas vezes os projetos custam muito mais do 
que o valor aprovado, mas nenhuma evidência foi providenciada para sustentar esta alegação. Pesquisas 
realizadas em Belo Horizonte em 2003 e 2004 mostram que os gastos com os projetos do OP Regional entre 
1996 e 2002 foram de 66% do valor total orçado (223 milhões foram gastos e 373 milhões foram 
orçamentados). Os orçamentos brasileiros, de modo geral, são estimativas gerais de prováveis despesas e a 
maioria dos municípios não dispõem de recursos para cumprir todos os itens incluídos no orçamento. Uma 
vez que não está claro o quanto é realmente gasto com o OP durante um determinado período, a primeira 
coluna nesta tabela baseia-se no governo ter gasto 100% do que foi orçamentado. A segunda coluna são os 
dados para o que realmente foi gasto (balanço geral), o que significa que o percentual de gastos com o OP 
aumentou. Isto significa que as percentagens da terceira categoria são estimativas generosas do que realmente 
foi gasto. 
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anteriormente que a maioria dos recursos e projetos de obras públicas por meio do 
programa do OP foram gastos nos bairros de baixa renda, sugerindo que o OP tem 
sido suficientemente institucionalizado e que o governo segue as regras do programa, 
mesmo que se diminua o suporte. O que fazemos dessa situação paradoxal? 

O governo do Prefeito Pimentel reduziu seu apoio à gestão participativa para 
aumentar o apoio aos grandes projetos de infra-estrutura. Todavia, Pimentel não foi 
capaz de se afastar inteiramente dos processos de gestão participativa devido à força 
das comunidades política, associativa e de políticas públicas que se desenvolveram em 
torno da gestão participativa. A institucionalização da gestão participativa ocorreu por 
meio de vários processos diferentes, o primeiro deles foi a utilização de critérios 
técnicos sofisticados para alocar recursos. Os critérios técnicos, o IQVU e então o 
IVS, estavam ligados a critérios de justiça social, o que produziu um diálogo 
permanente no qual as mudanças políticas eram legitimadas por meio de um duplo 
discurso de justiça social e critérios técnicos. Em um país desigual (Brasil) e numa 
cidade desigual (Belo Horizonte), que tem enormes "áreas de risco", a fusão de 
critérios técnicos e de justiça social criava a expectativa, entre líderes comunitários e 
funcionários de médio escalão do governo, de que os recursos públicos seriam 
alocados nas áreas com maiores níveis de problemas sociais. 

Embora a administração do Prefeito Pimentel se afastou da gestão 
participativa, eles procuraram criar uma mudança significativa no processo de OP, que 
foi a introdução do OP Digital. O OP Digital foi implementado em 2006 e funcionou 
novamente em 2008. Esta nova forma de participação foi concebida para resolver três 
problemas: induzir um grande número de cidadãos a participar, incluir maiores 
projetos de infra-estrutura e apelar para a classe média e setores da juventude. O OP 
Digital é, portanto, representativo das mudanças que o prefeito Pimentel procurou 
produzir; permanece dentro do projeto iniciado pelos Prefeitos Patrus e Castro 
porque o OP Digital busca legitimidade por meio de referências à participação 
popular, mas também visa limitar a participação direta dos cidadãos na tomada de 
decisões. 

O OP Digital não se destina a produzir cidadãos ativos por meio da 
participação direta e nem tem foco na justiça social. Usando os quadros de análise 
desenvolvidos neste artigo, podemos afirmar que o OP Digital pouco faz para 
promover uma comunidade associativa porque os cidadãos não têm contato uns com 
os outros. Ele apenas cria marginalmente uma comunidade de políticas públicas 
porque os cidadãos não estão ativamente empenhados no desenvolvimento e defesa 
de idéias. Vale ressaltar que o OP Digital contribui para expansão da comunidade 
política porque mais pessoas (especialmente jovens e a crescente classe média) são 
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trazidas para o processo político. Assim, a introdução do OP Digital pelo Prefeito 
Pimentel é um esforço para expansão da comunidade política, em detrimento do 
aprofundamento da comunidade associativa ou da comunidade de políticas públicas. 

 Em suma, cinco sucessivos governos de centro-esquerda mudaram a forma 
como o governo local presta serviços, bem como a forma com que os cidadãos e os 
líderes comunitários se envolvem com o estado (2009, o primeiro ano de governo do 
Prefeito Lacerda não é analisado neste capítulo, devido às limitações espaço). No 
contexto de um Poder Legislativo estruturalmente fraco e limitado, um sistema 
partidário fragmentado (41 membros da Câmara Municipal oriundos de 27 partidos 
políticos) e apoio apenas moderado para o PT/PSB entre os eleitores, os canais de 
gestão participativa são espaços fundamentais para interligar cidadãos, líderes 
comunitários e funcionários do governo. 

Conforme a seção a seguir deixará claro, existe participação ativa do cidadão 
nos espaços participativos, o que é uma indicação de que os líderes comunitários e os 
cidadãos continuam a acreditar que a sua participação proporciona benefícios para 
suas organizações. Antes de abordar a questão de como melhor conceituar esses 
espaços, é necessário primeiro dar um passo para trás e analisar o número de espaços 
institucionais que agora permitem que os cidadãos se envolvam em canais de 
participação. 

Gestão Participativa: Expansão dos Espaços Institucionais  

Cidadãos e líderes comunitários têm agora uma vasta gama de espaços 
institucionais por meio dos quais podem se envolver diretamente com funcionários 
públicos, tecnocratas, concidadãos, bem como discutir e deliberar sobre os resultados 
de políticas públicas gerais e específicas. A expansão dos espaços participativos não 
tem sido bem documentada por pesquisadores e estudiosos, em função da tendência a 
concentrar-se nos espaços participativos de alto-perfil, tais como o Orçamento 
Participativo, o que tem obscurecido a nossa visão geral do quadro estrutural. Em 
Belo Horizonte, a partir de 2009, há pelo menos 41 conselhos municipais, cerca de 30 
conselhos regionais e centenas de espaços locais de participação (por exemplo, 141 
postos de saúde, escolas e comissões de parques). Esta evidência sugere que houve 
uma institucionalização generalizada dos espaços participativos. O objetivo desta 
seção é mapear onde e como os participantes são capazes de engajar em espaços 
participativos sancionada pelo estado. 
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Conselhos Municipais  

Em Belo Horizonte, existe cerca de 800 membros em 41 conselhos municipais. Mais 

da metade dos membros servindo a esses conselhos são representantes de 

organizações da sociedade civil enquanto menos de metade dos assentos são 

representantes do governo. A primeira observação chave é que a maioria dos 

conselhos reúne agentes da sociedade civil e funcionários do governo, o que 

demonstra que estes conselhos têm o potencial de gerar comunidades de políticas 

públicas, porque os funcionários do governo estão tentando aproveitar o poder do 

estado local para implementar programas. Apesar de existir uma variação entre os 

diferentes conselhos no que diz respeito à distribuição dos assentos e ao poder de 

voto dos membros da sociedade civil e dos funcionários do governo, estes 

conselhos integram cidadãos e funcionários do governo em um diálogo constante. 

Os especialistas em política, os funcionários do governo, os atores do setor privado, 

os representantes sindicais e os líderes da sociedade civil estão, portanto, em 

constante comunicação quanto aos problemas políticos e suas potenciais soluções. 

Tabela 3 - Distribuição de assentos para os 41 Conselhos Municipais de Belo Horizonte 

Segmento Número 

Cidadãos/Organizações da sociedade civil 408 

Prestadores de serviços 15 

Funcionários do Governo 325 

Total de atores envolvidos 748 

Fonte: Machado, 2007: 114. 
 

Autoridades do governo e representantes dos funcionários públicos 
constituem a maioria dos membros do conselho porque os representantes sindicais 
são incluídos como setores da sociedade civil (Ver quadro 4 abaixo, para uma análise 
segmentada da distribuição da representação da sociedade civil). Assim, as 
comunidades política e de política públicas são mais propensas a serem criadas no 
nível municipal do que as comunidades associativas, porque a sociedade civil 
(organizações não-sindicais) tem laços limitados entre si. Dado o nosso conhecimento 
sobre a importância do executivo municipal para apoiar a gestão participativa, 
podemos afirmar que quando os sindicatos e os governos estão politicamente 
alinhados, há uma maior probabilidade de que essas instituições irão funcionar bem.  
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Quando os sindicatos e os governos divergem, há uma maior probabilidade 
de que esses conselhos enfrentarão grandes dificuldades em ocupar papéis principais 
como centros de decisão política. Baseado nas evidências apresentadas na seção 
anterior, é evidente que os governos PT e PSB em Belo Horizonte, procuraram 
promover o uso de gestão participativa e levando em conta o apoio geral dos 
sindicatos municipais, em Belo Horizonte, para os governos PT e PSB, podemos 
afirmar que a maioria dos atores envolvidos nos conselhos procuraram 
institucionalizar esses espaços, como parte de uma comunidade de políticas públicas 
mais ampla. 

A distribuição geral de lugares em 41 conselhos indica o fomento ao 
desenvolvimento das comunidades de políticas públicas. Os participantes envolvidos 
nos conselhos têm interesses e conhecimentos específicos para o conselho, o que cria 
o meio e a base para formar uma comunidade de políticas públicas. Novas políticas e 
programas são introduzidos nos conselhos para que os membros comunitários mais 
envolvidos possam debater e discutir o significado das mudanças propostas. As 
autoridades do governo são capazes de usar estes espaços nos conselhos como um 
meio de informar aos membros mais engajados de uma comunidade de políticas 
públicas a respeito de como serão elaboradas e implementadas as alterações políticas. 
A distribuição de assentos em 41 conselhos demonstra que as organizações da 
sociedade civil (incluindo os sindicatos) são a maioria. Como esses lugares são 
distribuídos? 

Distribuição dos assentos do Conselho à sociedade civil  

A primeira observação é que a representação formal com o segmento da 
sociedade civil é largamente baseada na atividade associativa dos indivíduos dentro da 
sociedade civil ou na situação de trabalho. Pouco mais de um quarto (28%) dos 
assentos são ocupados por membros representantes de movimentos sociais ou 
associações comunitárias. Outros 10% dos membros do conselho são cidadãos sem 
aliança discernível com alguma organização da sociedade civil, embora seja provável 
que esses indivíduos pertençam a organizações da sociedade civil. Em geral, então, 
pouco mais de um terço dos lugares na gestão participativa são ocupados por 
organizações da sociedade civil, que nos dá uma idéia de como as comunidades 
associativas são criadas por meio da gestão participativa. O sistema de conselhos 
oferece aos membros da sociedade civil organizada, um ponto de entrada para os 
espaços formais em que as políticas são feitas, mas os participantes também têm a 
oportunidade de se integrar com outras associações e líderes. A implicação mais 
importante desta observação é que esta distribuição espelha a pluralidade da sociedade 
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civil no Brasil, mas também significa que associações comunitárias e movimentos 
sociais são uma voz entre muitas no Conselho.  

Tabela 4 - Distribuição da participação para a sociedade civil 

Categoria da Sociedade Civil Número de membros do Conselho % do total 

Movimentos Sociais Organizados 113 28% 

Cidadãos que declaram não participar de organizações da sociedade civil 38 9% 

Representantes de outros Conselhos 84 21% 

Associações profissionais  41 10% 

Sindicatos 35 9% 

Representantes de empresas privadas 46 11% 

Provedores de serviços 18 4% 

Professores e Pesquisadores 16 4% 

Outros 17 4% 

Total 408 100% 

Fonte: Adapted from Machado, 2007: 157. 
 

 A segunda maior categoria inclui os assentos atribuídos aos indivíduos com 
base na sua situação de trabalho tanto no setor público ou privado. Mais de um terço 
dos assentos (35%) dos membros do conselho da "sociedade civil" são representantes 
relacionados ao seu trabalho, quer como membros do sindicato, prestadores de 
serviços, empresas privadas ou associações profissionais. Enquanto há claramente 
uma diversidade de interesses dentro deste setor (sindicatos e setor privado, muitas 
vezes, têm interesses diferentes), o ponto chave é que funcionários públicos e 
empresas privadas têm uma representação significativa dentro desses conselhos, o que 
demonstra que os conselhos trazem uma ampla seleção de relevantes atores políticos 
em um espaço comum para discutir resultados de políticas públicas. 

Finalmente, um dos segmentos mais importantes que tem representação 
incorporada é a terceira linha,"representantes de outros conselhos". Estes membros 
fazem a ligação entre diferentes arenas políticas, atingindo o objetivo de enfrentar a 
mudança social por meio de um processo integrado, que também ajuda a criar 
comunidades associativas, porque os ativistas podem se integrar com ativistas de 
outros setores. Assim, 20% dos membros do Conselho não são os membros eleitos 
diretamente pela população, mas são ambos eleitos ou selecionados pelo seu 
Conselho primário para servir a um segundo Conselho. 

De maneira geral, os dados da Tabela 4 demonstram que os membros da 
sociedade civil engajados nos conselhos representam os seguintes segmentos: aqueles 
que representam organizações da sociedade civil, que representam os sindicatos, 
associações de profissionais ou empresas privadas, e, finalmente, os que representam 
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outros conselhos. Isto sugere que estes conselhos envolveram, com sucesso, uma 
pluralidade de atores interessados na questão das políticas públicas. É fundamental 
lembrar que a participação voluntária nesses conselhos (com exceção dos funcionários 
do governo que são geralmente designados por seus departamentos) significa que 
existe um amplo leque de interesses, idéias e atores envolvidos nestes processos. A 
ampla gama de atores significa que os membros do Conselho são capazes de 
apresentar suas questões e interesses de diferentes grupos e, sobretudo, que estão 
expostos à forma como estes grupos funcionam. 

Espaços de Gestão Participativa ao Nível das Regionais 

Nos espaços das regionais é que geralmente ocorre o primeiro momento de 
participação, já que a maioria dos ativistas se envolve no nível regional antes de 
qualquer participação formal no nível municipal. A maior expansão da participação 
em instituições de gestão participativa ocorre no nível regional, com cerca de 2000 
cargos eletivos disponíveis para os cidadãos (ver Tabela 5 abaixo). 

Tabela 5 - Envolvimento dos Cidadãos a nível Regional e Local 

 OP-Comforça OP-Habitação Saúde Serviços Sociais Comissões de Parques Defesa Civil Total 

Número 9 1 9 9 15 30  

Cidadãos 1200187 172 núcleos 180 90 45 400 2087 

Fontes: Magalhes 2009; Ferreira 2009; Machado 2007: 64. 
 

 A Tabela 5 demonstra que há várias aberturas institucionais para os cidadãos, 
empregados públicos e funcionários do governo se envolverem diretamente nos 
processos deliberativos de formulação das políticas públicas em curso. A expansão 

 

187 O número de delegados do OP oscila de ano para ano. A cada dois anos, os novos membros do Comforça 
são eleitos para acompanhar o processo de implementação. Ao longo dos últimos ciclos do OP, cerca de 850 
Comforça foram eleitos durante o ciclo bianual eleitoral. No entanto, as regras do Comforça declaram que o 
mandato dos membros continue até que todos os projetos da lista de projetos regionais sejam concluídos. 
Assim, em 2009, ainda havia membros do Comforça do ciclo do OP de 1999 em algumas regiões, devido ao 
lento processo de execução. 
vi Foi estabelecido que a gênese de grande parte da atividade atual do Conselho no Brasil decorre do esforço 
dos movimentos de saúde e médico de São Paulo, que surgiu em um momento em que movimento sociais 
tentaram distanciar-se do Estado e de funcionários públicos. Esta procura por "autonomia" e separações claras 
de autoridade criou divisões claras de autoridade e responsabilidades para a sociedade civil e as representações 
do governo, mas, ironicamente, pode ter enfraquecido o desenvolvimento das comunidades de políticas 
públicas, devido à falta de presença de funcionários do governo nos conselhos de saúde. Este seria um caso de 
desenho institucional que não produziu os efeitos desejados, que era o de produzir um engajamento entre os 
cidadãos e funcionários do governo como um meio para melhorar o acesso à saúde para a maioria dos 
brasileiros. 
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dos espaços participativos amplia os pontos de acesso utilizados pelos cidadãos 
organizados que pretendem ter suas vozes ouvidas pelo sistema. A criação de uma 
comunidade associativa é mais provável de ocorrer ao nível regional devido ao grande 
número de oportunidades e menores custos de operação para manutenção de 
contatos. Como mencionado acima, uma limitação do processo de OP de Belo 
Horizonte é que aos líderes da comunidade falta um órgão centralizado por meio do 
qual possam negociar com um amplo número de líderes de outras comunidades. A 
comunidade associativa que está sendo criada em Belo Horizonte é muito mais 
suscetível a ser criada ao nível das regionais do que ao nível municipal. 

Estes conselhos regionais atuam como filtros de dois tipos. Primeiro, nas 
áreas de saúde e serviços sociais, são eleitos membros das nove regionais para o 
conselho municipal. Isto significa que sua seleção como conselheiro municipal foi 
baseada em um processo de seleção prévia no nível regional. Em segundo lugar, a sua 
atividade no âmbito do conselho regional serve de base por meio da qual os outros 
representantes podem avaliar seu trabalho e esforço. Os conselhos regionais são, 
portanto, pontos de entrada para o estado como meios para os líderes comunitários 
entrarem em contato com funcionários do governo (intermediários de médio escalão), 
bem como com outros líderes comunitários. Portanto, esses líderes são diretamente 
ligados ao Estado, a outros momentos de gestão participativa (estadual, municípios, 
local), e a outros líderes comunitários. 

 De maneira geral, esta seção esclarece que a institucionalização da gestão 
participativa criou várias oportunidades para os ativistas da sociedade civil, os líderes 
dos movimentos sociais, os líderes comunitários e os cidadãos comuns a engajar uns 
aos outros, bem como os funcionários do governo, em espaços públicos. A maioria 
dos membros do conselho no nível municipal ou são designados diretamente por 
funcionários do governo ou são burocratas e profissionais que trabalham para o 
governo. Embora os indivíduos com laços formais com o governo local sejam a 
maioria, mais de um terço do Conselho é formado por representantes da sociedade 
civil; sua inclusão expande a comunidade de políticas públicas, gerando novos tipos de 
intercâmbios e trocas. 

 A comunidade associativa é muito mais suscetível a uma promoção ao nível 
regional, tendo em conta o grande número de assentos eletivos disponíveis em cada 
uma das nove regionais de Belo Horizonte. Os cidadãos se integram no nível regional, 
mas eles também elegem nos conselhos regionais os representantes dos conselhos 
municipais. Este ciclo de feedback e os mecanismos de controle integram os  
movimento regionais aos movimentos municipais. Finalmente, a institucionalização 
de cerca de 2000 assentos eletivos de representação ajudam a renovar as comunidades 
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políticas. Os líderes da sociedade civil, nomeados políticos e funcionários eleitos 
podem usar as eleições do conselho, bem como a participação em conferências e 
reuniões do Orçamento Participativo, para avaliar a força dos diferentes líderes e 
comunidades. 

Embora a intenção da gestão participativa possa ter sido a criação de uma 
divisão clara entre a "voz" do povo e a do poder do Estado, a institucionalização dos 
cidadãos em órgãos formais do governo contribui para a sociedade reduzir as 
fronteiras entre o Estado e a sociedade civil. Quando os membros de conselhos 
(municipal, regional ou local) estão trabalhando dentro dos conselhos, eles são 
membros da sociedade civil tentando encontrar soluções para os problemas 
prementes. Quando os membros do Conselho regressam às suas organizações e 
comunidades de origem, eles são líderes da sociedade civil e representantes eleitos pelo 
Estado. Quando os membros do Conselho buscam informações dos departamentos 
de governo, eles são formalmente representantes do Estado, ganhando assim um 
acesso mais fácil às informações do que os outros cidadãos. Assim, a gestão 
participativa tem fomentado novos papéis, novas interações e novas formas de 
comunicação, portanto, este capítulo irá analisar a forma como os três novos tipos de 
comunidades foram desenvolvidos. 

A criação de comunidades por meio da gestão participativa  

Defende-se que o envolvimento dos cidadãos e dos governos em vários 
espaços participativos, produz novas comunidades política, associativa e de políticas 
públicas que contribuem para o interesse comum e compartilhado de redistribuição de 
recursos para os cidadãos de baixa renda e para assegurar que os programas sociais 
cheguem aos cidadãos que vivem em comunidades marginalizadas. Os funcionários 
do governo em Belo Horizonte transformaram internamente os processos 
administrativos, técnicos e orçamentários para que eles possam adotar políticas 
consonantes com as suas necessidades políticas, bem como com as políticas propostas 
pelos membros dos conselhos. Ao reconhecer a importância da criação de novas 
alianças e redes, vemos que os cidadãos e as organizações da sociedade civil são 
capazes de superar o isolamento, que muitas vezes limitava sua capacidade de 
influenciar o sistema político. 

De forma a demonstar como estas comunidades são criadas e expandidas, eu 
trabalho com três tipos de evidências. Em primeiro lugar, lido com dados de um survey 
aplicado a 300 entidades ligadas à sociedade civil. Segundo, trabalho e analiso mais de 
30 horas de entrevistas realizadas com líderes de entidades da sociedade civil e com 
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membros do governo. Em terceiro lugar, participei de mais de 20 eventos de cunho 
participativo na cidade, dentre reuniões, conferências e sessões de planejamento. 

O survey buscou lidar com quatro diferentes arenas nos campos da política e 
das políticas públicas, porque tomei por hipótese que os indivíduos iriam estar 
inseridos de maneira diferente nos processos estatais de formulação de políticas em 
função da natureza da própria política em tela. Trabalhando com diferentes setores, é 
possível empreender um trabalho comparativo na própria cidade de Belo Horizonte 
de modo a melhor compreender como os cidadãos são inseridos no governo local. 
No caso do Orçamento Participativo, os delegados do OP são eleitos no âmbito da 
comunidade para monitorar a implementação de projetos que foram selecionados ao 
longo de um ciclo específico do programa. Seu foco é uma combinação de “co-
gestão” e monitoramento, dando maior atenção a projetos de escalas pequena e/ou 
média. São indivíduos com maior preocupação em torno de suas comunidades, 
tentando buscar recursos para melhorar suas vilas e favelas. A amosta do survey conta 
com 100 respondentes dessa instituição participativa. 

Do setor de habitação, foram incluídos 50 entrevistados dentre um grupo de 
líderes comunitários conhecidos como “líderes dos núcleos de habitação”. Um núcleo 
de habitação deve assentar 200 famílias, levando em consideração os critérios de que 
residam em Belo Horizonte há pelo menos 2 anos e que tenham uma renda familiar 
menor que 3 salários mínimos. Os núcleos são registrados formalmente na prefeitura 
e ficam numa lista de espera para arrecadação de recursos públicos com fins de 
construir moradias. Na época de aplicação do survey, em 2009, algumas dessas 
organizações de moradias já estavam na lista de espera há 14 anos. Atualmente 
existem 172 núcleos registrados e os 50 entrevistados foram selecionados 
aleatoriamente dessa lista.   

No caso da área da saúde, também foram incluídos 50 entrevistados na 
amostra. Para escolher estes indivíduos, trabalhamos com listas disponíveis de 
membros de Conselhos dos níveis municipal e regional (9 regiões). Os escolhidos 
foram membros que representam nos Conselhos a organizações da sociedade civil 
(sem incluir os sindicatos). Os 50 respondentes foram selecionados aleatoriamente 
numa lista de 300 indivíduos. Em último lugar, no caso da área de Assistência Social, 
incluímos associações que contavam com registro no Conselho Municipal de 
Assistência Social. O registro é necessário para estas entidades para o recebimento de 
recursos financeiros e o estabelecimento de contratos com o governo, de modo que 
este possa efetivamente prover programas como creches, programas para os 
desabrigados, moradores de rua e/ou mesmo asilos. Foram incluídas, neste caso, 100 
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associações no survey, de um total de 600 que estavam registradas no CMAS quando 
do trabalho de aplicação.  

Assim, as associações de indivíduos incluídas no survey têm as seguintes 
características: a) trabalham em diferentes setores da arena política (desde pequena 
infra-estrutura via Orçamento Participativo, até habitação, saúde e assistência social); e 
b) desempenham diferentes papéis no âmbito da gestão da cidade. Ambas as 
características, baseadas nestas diferenças, então, são capazes de entrever uma parte 
significativa do pluralismo no tocante à distribuição de associações.  

Comunidade de Políticas Públicas 

Os espaços de gestão participativa servem como um novo centro dentro de 
uma ampla comunidade de políticas públicas. As reuniões mensais são um momento-
chave de discussão para membros interessados. Os conselhos muitas vezes têm 
inúmeras comissões técnicas para reunir informações e avaliar as possíveis alternativas 
para as políticas públicas. Além das reuniões e comissões, os membros do conselho 
estão em constante e frequente comunicação uns com os outros, formando a base de 
uma nova comunidade de políticas públicas. Consultores técnicos e burocratas 
desempenham um papel crucial na dia-a-dia de funcionamento dos conselhos. Sua 
principal função é recolher informações pertinentes para esclarecer questões urgentes. 
O que isto sugere é que os funcionários do governo trabalham em estreita 
colaboração com os líderes da sociedade civil na elaboração de políticas públicas. 
Como isso tudo se reúne em Belo Horizonte? Os conselhos municipais, com 708 
membros, e os espaços regionais de participação, com mais de 2000 vagas, produzem 
momentos constantes e permanentes de contato entre os líderes comunitários, 
ativistas, especialistas políticos e funcionários do governo. Existem programas “top-
down” e “bottom-up” de extensão que permitem que os funcionários do governo 
tenham acesso direto e constante aos líderes comunitários.  

 Para demonstrar como comunidades de políticas públicas têm se 
desenvolvido em Belo Horizonte por meio da gestão participativa, vários tipos de 
evidencias ilustram as mudanças. Primeiro, com base no survey, podemos observar 
que existe uma variação significativa em relação a cada área de política pública no 
tocante à forma pela qual os líderes da SC buscam se engajar na comunidade de gestão 
de políticas públicas. Pode-se notar que a maioria dos entrevistados está ativamente 
engajada em pelo menos um canal de participação política, ao passo que apenas 1/3 
daqueles relacionas à área de assistência social participam de algum.  
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Tabela 6 - % com recente envolvimento em algum canal de participação política 

# de espaços participativos OP Habitação Health Care Social Services 

0 10 29 8 67 

1 61 35 37 20 

2 16 26 33 11 

3 13 22 10 2 

Fonte: Belo Horizonte CSO leader survey 2009 
 

O que podemos observer é que mais de 40% dos líderes de organizações civis 
nas áreas de habitação e saúde e quase 30% na temática do OP estão engajados em 
pelo menos dois espaços participativos. Isso sugere que a comunidade de políticas 
públicas que está sendo estruturada é tanto horizontal, quanto vertical. Existe uma 
comunidade horizontal sendo criada em função do envolvimento de líderes de 
organizações civis em múltiplos espaços no âmbito municipal, o que ajuda a 
aprofundar esforços para criação de respostas interinstitucionais a problemas de 
políticas públicas. A comunidade de políticas públicas é também verticalmente 
integrada à medida em que as organizações civis estão engajadas em espaços 
participativos locais e regionais. Há uma sobreposição no tocante à inserção e 
participação dos líderes de organizações civis nos processos de tomada de decisão em 
políticas públicas.  

No entanto, o comportamento dos líderes na área de assistência social é 
substancialmente diferente do resto dos ativistas, em função, primariamente, do papel 
que desempenham como ofertantes de serviços sociais. Relativamente às associações 
de assistência social, 77% tem um contrato formal (Convênio) com o governo, ao 
passo que apenas 11% das demais associações tem algum tipo de contrato formal. 
Portanto, estas entidades de assistência social são organizações profissionais que 
podem ser melhor descritas como associações do “Terceiro Setor”; elas são 
coordenadas por profissionais bem qualificados que empreendem programas de 
políticas públicas, mas que não necessariamente participam da gestão participativa. Os 
líderes de organizações civis dos outros setores precisam utilizar múltiplos espaços 
porque estão sempre tentando projetar sua entrada na comunidade de políticas 
públicas, ao passo que os profissionais da assistência social já conformam parte dessa 
comunidade. 

Em adição aos canais participativos, líderes comunitários estão em constante 
contato com agentes do governo como parte de sua estratégia para garantia de acesso 
a diferentes tipos de recursos estatais. A tabela 7 mostra o número de contatos que os 
entrevistados do survey relataram terem realizado no tocante a quatro diferentes 
departamentos nos dois meses anteriores à aplicação. Existem diferenças significativas 
nos comportamentos relatados, muito embora devemos notar que os respondentes 
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do OP foram os que menos contactaram outros grupos. Issi sugere que o OP está 
produzindo um tipo de participação mais centrada, focada, do que aquelas da área da 
habitação ou da saúde. 

Tabela 7 - % relatando ter feito contato com agents do governo municipal durante os dois meses anteriores 

Contato direto com agentes do governo 
municipal 

OP Habitação Saúde Assistência Social 

0 26 8 16 13 

1 25 22 30 27 

2 33 43 40 47 

3 15 27 16 11 

Fonte:  Belo Horizonte CSO leader survey 2009. 
 

O que isso nos indica é que a maioria dos entrevistados tiveram 2 ou 3 
contatos diretos com agents públicos durante os dois meses anteriores à aplicação do 
survey. Essa observação pode sugerir que líderes de organizações civis estão 
desempenhando o seu papel de agentes intermediários entre a sua entidade-base e o 
governo. Por sua vez, isso sugere que estes agentes estão contactando ativamente os 
oficiais do governo de modo a garantir e maximizar os seus próprios interesses.  

Um segundo tipo de evidencia é do campo do conselho de habitação, que 
tem paridade no número de membros entre funcionários do governo e os atores da 
sociedade civil. Os Secretários de habitação e de política urbana de Belo Horizonte 
participam ativamente na criação de políticas públicas, por meio do Conselho de 
Habitação, OP-Habitação e Conferências bianuais de habitação. O dinamismo dessa 
comunidade de políticas públicas é baseado no fato de que os principais tomadores de 
decisão estão envolvidos na gestão participativa. Um exemplo contrário está na área 
da saúde, já que os funcionários do governo têm representação formal limitada no 
Conselho, sugerindo que a ausência de funcionários do governo nos conselhos limita 
o impacto que o conselho de saúde terá na criação de uma comunidade de políticas 
públicas. Dado a presença mínima de gestores públicos de alto escalão na área da 
saúde, a comunidade de políticas públicas da saúde criada foi muito mais fraca do que 
na área de habitação, embora tenha havido uma ênfase muito maior no Conselho de 
Saúde para acompanhar (fiscalizar) os programas e os gastos nos departamentos de 
saúde. Vi 

Terceiro, a base para a alocação de recursos integra a justiça social baseada em 
critérios técnicos para a mobilização e deliberação dentro dos espaços de gestão 
participativa. A justiça social baseada em critérios técnicos exige que os funcionários 
do governo estejam intimamente envolvidos no processo. A utilização de critérios 
técnicos fornece a justificativa política para redistribuir recursos para áreas de baixa 
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renda e permite induzir que os funcionários do governo permaneçam envolvidos, 
porque eles devem gerenciar as alterações nos dados ao longo do tempo. As 
comunidades de políticas públicas, em geral, exigem a participação intensa dos atores 
estatais; a utilização do IQVU e IVS serve como uma tarefa útil para inserir os 
funcionários do governo no sistema. 

Em suma, a gestão participativa contribuiu para transformar a base das 
elações entre o Estado e a sociedade em Belo Horizonte, por meio da criação da 
comunidade de políticas públicas. Cidadãos e líderes comunitários têm acesso à 
importantes áreas de políticas públicas, por meio das quais eles obtêm uma melhor 
compreensão do processo político. Apesar da autoridade nestes espaços de gestão 
participativa continuar a ser limitado, não devemos subestimar a importância da 
expansão do número de atores e pontos de acesso por meio dos quais a nova 
comunidade de políticas públicas está sendo criada. No espírito da Constituição de 
1988, que criou novas possibilidades para a participação popular, o governo municipal 
em Belo Horizonte tem trabalhado para ampliar o número de atores que têm acesso 
direto aos espaços de formulação de políticas públicas. 

Comunidade Associativa 

Organizações comunitárias e movimentos sociais buscam formar alianças 
com organizações similares, na esperança de criar "laços de solidariedade", no sentido 
de mostrar a força do número de elites políticas e sociais, e para desenvolver 
estratégias específicas para perseguir seus interesses (Alexander 2006). Os 
comportamentos de associações comunitárias e movimentos sociais não são redutíveis 
a uma simples escolha racional a respeito de como eles podem maximizar os seus 
interesses e nem a uma versão idealizada de pessoas se unindo na luta contra os 
governos e empresas privadas. Pelo contrário, as comunidades associativas que estão 
se desenvolvendo são baseadas em líderes e seguidores capazes de perseguir os 
interesses particulares de seus grupos, enquanto simultaneamente, constroem um 
movimento mais amplo que os conecta a outros movimentos e organizações. Locais 
de gestão participativa são os pontos de contato em que os interesses comuns são 
forjados. 

Há um número sem precedentes de pontos de acesso em que os cidadãos 
podem tentar encontrar parceiros. Líderes de organizações da sociedade civil têm 
aumentado o acesso a outros líderes comunitários, o que é uma força poderosa para 
sustentar esses líderes em períodos difíceis, bem como para reunir idéias a respeito de 
como melhor perseguir seus interesses. Muitos líderes de organizações da sociedade 
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civil continuam a trabalhar com pouca informação; o acesso a outros líderes amplia 
esse acesso. Os membros de organizações da sociedade civil já não são estritamente 
ligados aos seus bairros ou as reivindicações feitas por seus líderes, devido à 
apresentação das informações públicas nestes debates. 

As informações do survey mostram que existe uma variações considerável ao 
longo dos quatro setores de políticas públicas. As associações da área da saúde são as 
mais isoladas, já que 60% foram incapazes de identificar outras organizações com as 
quais tenham feito contato nos últimos dois meses, o que indica que os Conselhos de 
âmbito regional e municipal não são eficazes no que se refere à criação de 
comunidades associativas. Entrevistados do OP e da habitação foram medianos, já 
que quase 66% afirmou ter laços com uma ou duas associações. Isso sugere que estes 
líderes comunitários estão utilizando os canais da gestão participativa para conseguir 
estabelecer contato com organizações comunitárias.  

 Tabela 8 - % Relatando ter feito contato com outras organizações nos dois meses anteriores  

 OP Habitação Saúde Assistência Social 

Incapez de apontar outras 
organizações 

40 33 60 19 

Capaz de apontar só uma outra 
organização 

26 23 19 31 

Capaz de apontar duas organizações 34 44 21 50 

Fonte:  Belo Horizonte CSO leader survey 2009. 
 

No outro extremo, 50% das associações de assistência social foram capazes 
de identificar duas outras associações com as quais fizeram contato nos dois meses 
anteriores à pesquisa, o que sugere que estas entidades tem uma rede de parceria mais 
densa com aqueles aos quais elas prestam serviço no provimento de políticas públicas. 
Os níveis de educação e renda dos entrevistados da assistência socail são 
consideravelmente mais altos do que aqueles dos outro três setores, sugerindo que 
estas organizações utilizam suas conexões sociais e educacionais muito mais do que os 
canais da gestão participativa para criar laços ao longo do tempo e do espaço. 

Vários exemplos da entrevistas e da observações ajudam a ilustrar como as 
communidades associativas são criados. Em primeiro lugar, uma líder comunitária na 
favela Morro do Papagaio começou seu envolvimento na comunidade por meio das 
associações de bairro. Ela participou do OP e dos conselhos regionais de saúde e de 
transporte. Estas experiências levaram-na a ter contato com um maior número de 
ativistas. Em 2008, com o forte apoio de outras associações, essa líder ajudou a fundar 
um núcleo de habitação, a fim de melhor responder às propostas de reconstrução 
urbana da sua comunidade. Em 2009, ela foi eleita para o Conselho de Habitação, o 
que significa que havia se inserido em uma ampla comunidade política e de políticas 
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públicas. As instituições de gestão participativa proveram os meios pelo qual essa 
ativista da comunidade fosse para além do bairro, passando a fazer parte de uma 
ampla comunidade. 

 Um segundo exemplo é o do presidente do Conselho Municipal de Saúde 
(2009-2010). A principal organização comunitária deste indivíduo era na área de 
habitação. Sua eleição para o Conselho é o resultado de seu esforço de organização 
para criar um movimento amplo que não se limitasse seu foco à habitação, mas que 
considerasse uma ampla gama de serviços necessários para a criação de uma 
comunidade vigorosa. Sua eleição para presidente do Conselho foi um 
reconhecimento de seus esforços de organização para criar laços entre diversas 
comunidades. 

 Um último exemplo é na área do OP, em que as reuniões mensais do 
Comforça permitem aos indivíduos criar estratégias de cooperação para garantir 
resultados nas políticas públicas. Os líderes comunitários utilizam a gestão 
participativa para criar, manter e renovar laços com outros líderes da comunidade, 
porque o seu apoio será necessário tanto no curto prazo quanto no longo prazo. 
Dentro do processo do OP, líderes comunitários dependem do apoio dos outros para 
garantir que seus projetos sejam incluídos no orçamento, mas ainda, eles dependem 
do apoio dos outros para criar a pressão necessária para que o governo implemente 
esses processos. 

 Em suma, a gestão participativa cria laços e elos de contato por meio dos 
quais os líderes comunitários podem ir além de sua mais estrita comunidade política 
ou comunidade física (por exemplo, favela ou vila). Assim, este novo tipo de 
instituição do Estado cria as condições para que os indivíduos se associem a uma 
comunidade política mais ampla. Deste modo, podemos imaginar que, onde a gestão 
participativa tiver impacto limitado sobre as políticas públicas ou quando o governo 
investir pouco nestes processos, um dos principais tipos de mudanças é a expansão 
dos vínculos associativos. No entanto, deve-se levar em conta que existe considerável 
heterogeneidade entre as redes que os líderes de organizações civis podem acessar. Os 
entrevistados mais bem qualificados (educados) e com mais renda da área de 
assistência social contam com uma rede muito mais forte do que aqueles advindos do 
OP, habitação e da saúde. A gestão participativa parece ter ajudado suas organizações 
a superar alguns de seus problemas básicos de mobilização, mas a explicação 
primordial para a habilidade dos líderes de organizações civis de interagir com redes 
outras está ligada a fatores como  a existência de redes profissionais e de educação que 
estão além dos limites da gestão participativa. 
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Comunidade Política  

Os espaços participativos dependem significativamente da participação ativa e 
do apoio de funcionários do governo e líderes da sociedade civil. Existe um esforço 
similar para criar interesses comuns entre os governos, ativistas e cidadãos, no sentido 
de criar uma comunidade associativa. Quando conceituamos os espaços participativos 
como um momento de criação de uma comunidade política, resgatamos as origens do 
projeto político brasileiro no qual a democracia participativa era um projeto radical 
destinado a avançar os interesses de diferentes atores (Dagnino et al, 2007). Uma parte 
significativa das atividades que permeiam a gestão participativa é o esforço de 
funcionários do governo para construir uma base de apoio que irá reforçar seus 
próprios interesses de curto e longo prazo. Existem poucas evidências para acreditar 
que a gestão participativa terá êxito num contexto no qual o governo realmente não 
apóie a devolução da autoridade aos cidadãos. 

Cinco administrações consecutivas em Belo Horizonte apoiaram a gestão 
participativa, porque estes processos complementaram a filosofia básica do governo. 
Embora tenha havido uma lenta retirada do apoio a gestão participativa (ver Tabela 2 
acima), há ainda uma ampla prova de que o governo procura usar a gestão 
participativa como uma estratégia que complementa suas próprias estratégias. Vários 
exemplos ilustram a importância da gestão participativa para a comunidade política.  

Grupos comunitários e associações estão, claro, ligados ao sistema bianual de 
campanhas políticas e eleições (as eleições municipais ocorrem a cada quatro anos – 
2004, 2008, 20112, em conjunção às eleições federais que ocorrem nos anos entre 
estas útlimas – 2002, 2006, 2010). Se os líderes comunitários e de associações estão 
agora agindo como intermediários entre os agentes públicos e suas bases, pode-se 
esperar vê-los engajados em campanhas e eleições. 

A primeira descoberta é que 58% dos entrevistados da area de habitação e 
45% daqueles do OP trabalharam para um partido político durante as eleições 
municipais de 2008. A tabela 9 abaixo representa evidência importante para mostrar 
que comunidades políticas estão sendo estruturadas. Isso contrasta de forma 
contundente com os entrevistados da área da assistência social (14%), provendo 
evidência adicional de que as organizações de assistência social são de tipo profissional 
e empreendedoras de programas, não ligadas à arena política. As associações da áre 
ada saúde são menos envolvidas politicamente do que os movimentos de OP e de 
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habitação, sugerindo, nessa linha, que elas são mais centradas nas questões das 
políticas públicas do que em influenciar diretamente os resultados e prospectos 
eleitorais.  

Vale ressaltar que as associações de habitação e OP trabalham no ambiente de 
políticas públicas no qual a alocação de recursos e fundos é muito mais discricionária 
do que nas áreas de saúde e assistência social, uma vez que estas duas últimas estão 
sujeitas a diversos requisitos federais no tocante aos recursos a serem despendidos. 
Inversamente, OP e habitação se localizam muito mais no contexto do “dinheiro 
suave”, no qual são os decisores públicos locais os responsáveis por decidir todo o 
nível de recursos a serem despendidos. Assim, existem muito mais incentivos para 
líderes comunitários se envolverem em processos eleitorais (mais a perder e mais a 
ganhar).  Dentre os entrevistados que afirmaram trabalhar para um partido político, 
40% da área de habitação e 28% do OP trabalharam para os três partidos que 
compuseram a coalizão final de governo. 

Tabela 9 - Campanhas e eleições 

 OP Habitação Saúde Assistência Social 

Trabalha para um partido político 45 58 25 14 

Trabalham no dia da eleição 14 35 8 5 

Concorreu a cargo em 2008 29 57 33 11 

     

Tentou convencer os membros da associação 
a apoiar determinado candidato 

48 61 41 28 

Tentou convencer vizinhos a apoiar 
determinado candidato 

55 65 51 31 

 

A pesquisa de Ames, Baker e Renno demonstrou que os indivíduos 
geralmente tomam decisões de voto baseados em conversas com amigos, vizinhos e 
membros da munidade. Se os líders comunitários envolvidos em associações estão se 
firmando como novos intermediários entre o Estado e a sociedade, eles procuram 
influenciar os membros e vizinhos ? Aproximadamente 2/3 dos membros da 
habitação, quase metade dos membros da comunidade e 41% dos membros da área 
da saúde afirmaram que geralmente tentam influenciar membros de suas organizações 
a votar em um candidato específico. Com base na evidência de Ames et al., esta 
descoberta sugere que líderes de organizações ocupam um lugar chave nas associações 
de baixa renda.  

Novamente, o setor de assistência social é significantemente diferente, já que 
apenas 28% dos entrevistados afirmaram tentar influenciar o voto para determinado 
candidato. O percentual de respondents que afirmou tentar convencer seus viznhos a 
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votar em determinado candidato aumenta. Asssim, membros dessas organizações 
transitam para além das fronteiras de suas entidades para conversar com seus vizinhos 
sobre o candidato de sua escolha. Essa descoberta confere evidência adicional de que 
líderes e membros comunitários e de organizações desempenham papel vital no 
estabelecimento de ligações entre comunidades de baixa renda e o sistema político 
mais amplo (vale lembrar a característica demográfica dessas organizações – a maior 
parte dos entrevistados da área de habitação, saúde e OP são de baixa-renda).  

O que essa análise nos sugere ? Em primeiro lugar, associações ligadas ao OP 
e à área de habitação são muito mais politizadas do que as de assistência social e saúde. 
A explicação primária para isso refere-se à natureza da política pública, à forma pela 
qual os cidadãos e líderes estão inseridos no Estado e o desenvolvimento da própria 
forma de inserção da sociedade civil em cada área. Em segundo lugar, os 
respondentes de  organizações prestadoras de serviços não acharam necessário 
empreender participação em  campanhas e eleições para “cair nas graças da 
administração local”. Por último, os entrevistados de associações de OP, habitação e 
aquelas de saúde (embora um pouco menos) estão bastante envolvidos em discussões 
através das quais ajudam a convencer membros de suas respectivas organizações a 
votar em candidator políticos específicos. Surpreendentemente, mais entrevistados 
afirmaram conversar com seus vizinhos do que com membros de suas própria 
organizações, o que pode se dar em função de um acordo geral entre os afiliados. A 
realização de entrevistas e de observação participante provê evidências adicionais para 
fundamentar e apoiar o argumento de uma comunidade política está sendo criada. 
Primeiro, os prefeitos e os principais Secretários participam de reuniões, ativamente 
ou como observadores, contribuindo como membros do debate para formulação de 
políticas públicas. Isto permite o contato direto entre os líderes comunitários e 
gestores de alto escalão do governo, o que proporciona a cada uma das partes o 
acesso político fundamental para governar e realizar campanhas. Segundo, o governo 
municipal continua a realizar cursos de formação, o que deve teoricamente expandir a 
base de conhecimento dos cidadãos no que diz respeito às decisões políticas e os 
ciclos orçamentais. Curiosamente, as sessões de treinamento fornecidas pelo governo 
municipal em novembro de 2009 para os delegados do OP são mais bem classificados 
como fóruns políticos do que como oficinas de aprendizagem sobre política pública, 
porque o conteúdo do curso ofereceu aos participantes uma interpretação esquerdista 
da Constituição e sobre como a mudança social ocorre; estas sessões de formação não 
foram realizadas para melhorar a qualidade política do debate, mas sim, um meio de 
forjar um quadro comum a respeito de como a vida política deve ser interpretada 
(McAdam et al, 1996). 
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Um terceiro exemplo é elaborado a partir da eleição de 2008. O candidato do 
PSB, Marcio Lacerda, foi apoiado pelo partido no poder (PT), mas suas fracas ligações 
com a sociedade civil organizada de Belo Horizonte, resultou na falta de participação 
na campanha por parte de muitos participantes da gestão participativa e líderes 
comunitários. No primeiro turno de 2008, Lacerda recebeu 44% dos votos, mas isso 
mudou dramaticamente para 59% dos votos no segundo turno. Muitos líderes 
comunitários não apoiaram Lacerda no primeiro turno, mas estavam dispostos a 
trabalhar para ele no segundo turno, porque ele era o melhor dos dois candidatos 
restantes. Em 2009, o prefeito Lacerda realizou esforços consideráveis para fortalecer 
seus laços com esta comunidade política dada a sua fraqueza na ligação com esta 
importante base de apoio a coalizão do governo em exercício. 

 A comunidade política criada pelo PT e PSB foi construída sobre a 
reorganização do governo local e a expansão da oportunidade de participação como 
meio de institucionalizar a gestão participativa. A coalizão governante beneficiou 
claramente da comunidade política forjada, uma vez que ganharam cinco sucessivas 
eleições. Como evidenciado pelo grande apoio da comunidade ativista no segundo 
turno das eleições de 2008, também nos parece que muitos líderes da sociedade civil 
acreditam que esta comunidade política assegura um apoio significativo para a sua 
própria agenda política. No entanto, a falta de apoio durante o primeiro turno das 
eleições sugere que a comunidade ativista não está mais tão firmemente ligada à 
comunidade política como foi durante as eleições de 2000 ou de 2004. 
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Observações finais 

A incorporação direta dos cidadãos nos espaços participativos sancionados 
pelo governo tem ajudado a transformar a sociedade civil e o Estado por meio da 
criação de três novos tipos de comunidades: política, associativa e de políticas 
públicas. Considerando que a gestão participativa (OP, conselhos, conferências) ocupa 
uma fronteira entre o Estado e a sociedade, esta abordagem nos permite compreender 
os vários momentos, situações e tipos de transformação do Estado. O quadro 
analítico proposto neste capítulo para analisar a gestão participativa é baseado, 
primeiramente, na natureza específica de cada comunidade, mas também é crucial 
para perceber como estas comunidades se interligaram para criar novas fronteiras 
entre Estado e sociedade. Esta abordagem avança nossa análise da gestão participativa 
de várias formas diferentes. 

 Em primeiro lugar, esta abordagem reconhece que a gestão participativa 
ocorre em vários espaços institucionais em toda a cidade. Demasiadas vezes os nossos 
estudos se concentraram em um tipo de instituição (orçamento participativo), 
deixando de reconhecer que os líderes comunitários e os funcionários de médio 
escalão do governo, os novos intermediários, engajam-se em múltiplos espaços de 
participação, tanto dentro como fora dos espaços formais. Hoje, os líderes da 
sociedade civil estão dentro do governo local dos grandes centros urbanos no Brasil. 
Lideranças comunitárias e movimentos sociais investem uma quantidade considerável 
de tempo e energia para acessar esses diferentes espaços. Desde as reuniões mensais 
do OP e dos conselhos, e as reuniões semanais da câmara técnica até as conferências 
bianuais, bem como as várias e diferentes arenas políticas, os líderes da sociedade civil 
estão constantemente se envolvendo com o governo local. Sua autoridade continua a 
ser obscura e limitada, mas existe um esforço considerável dos líderes da sociedade 
civil para acessar diferentes partes do estado. 

Em segundo lugar, esta abordagem reconhece que os funcionários do 
governo e os líderes da comunidade possuem múltiplos interesses, em especial nos 
domínios das políticas públicas e da política eleitoral. Ambas as partes buscam 
promover melhores resultados nas políticas públicas, mas há uma clara consciência de 
que esses locais são úteis como meio para recrutar militantes partidários. Os 
funcionários do governo estão interessados em encontrar líderes comunitários que 
possam mobilizar apoiadores, especialmente durante as eleições bianuais. Os líderes 
comunitários são frequentemente interessados em se tornar militantes partidários, 
devido ao prestígio e a renda associada ao emprego no partido (por exemplo, 
funcionário do legislativo, cargos de confiança, entre outras posições). 
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Em terceiro lugar, esta abordagem nos permite compreender melhor por que 
os líderes da comunidade e os funcionários do governo trabalham para desenvolver 
esses espaços, apesar da clara e limitada autoridade de decisão. Os ativistas 
comunitários procuram se envolver por causa dos lucros potenciais em três domínios: 
políticas públicas, vida associativa e política. Obviamente, os ativistas comunitários 
que perceberem que estão avançando nos seus interesses em todas as três áreas serão 
os mais interessados em participar ativamente, mas, eu defendo que a maioria dos 
líderes comunitários continuará a participar quando perceberem que eles estão a 
avançando nos seus interesses em pelo menos uma das três áreas. Quando os líderes 
comunitários perceberem que os benefícios são muito limitados, eles provavelmente 
irão se retirar das instituições de gestão participativa em busca de outros meios pelos 
quais eles possam melhorar suas comunidades. As evidências do survey sugerem 
fortemente que Belo Horizonte possui uma sociedade civil, já que se observou 
significativa variação no comportamento dos líderes de organizações civis. Algumas 
organizações comunitárias possuem densas redes de relacionamento, ainda que mais 
de 1/3 dos entrevistados tenha declarado não ter quaqluer laço com outros líderes. 
Isso sugere um alto grau de isolamento das organizações da sociedade civil.  

Finalmente, esta abordagem oferece um balanço entre as abordagens que 
identificam a gestão participativa meramente como um meio para novas formas de 
clientelismo, ou, inversamente, como uma abordagem totalmente nova para a gestão. 
Ao analisar a gestão participativa a partir de três ângulos, nós ganhamos uma 
compreensão muito mais rica de como o Estado, a sociedade civil e as relações entre 
eles estão sendo transformados. Deve haver pouca dúvida de que as interações entre o 
Estado e a sociedade civil sejam muito diferentes em 2010 do que em 1990 ou 2000. 
Assim, quando os líderes comunitários fazem intercâmbio com os funcionários do 
governo, essas transações não são novas formas de clientelismo, mas são mais bem 
classificadas como "interesses de um grupo político", porque os líderes comunitários 
desejam uma ampla gama de recursos disponíveis, incluindo fóruns deliberativos, 
comunidades associativas mais fortes e "opções de saída". Inversamente, essas não são 
inteiramente novas formas de gestão, mas de gestão participativa que foi enxertada no 
estado atual e nas instituições democráticas representativas. 

Em suma, utilizando esse quadro analítico, uma análise detalhada das 
comunidades política, associativa e de políticas públicas ajuda-nos a compreender de 
forma mais clara como, onde e por que as relações entre estado e sociedade estão 
sendo transformadas. No Brasil urbano hoje, há uma indefinição das linhas de 
demarcação entre a sociedade civil e o Estado local, embora muitas vezes, seja muito 
claro quando e como os funcionários do governo exercem a sua autoridade. A criação 



402 

 

Leonardo Avritzer 

de novos intermediários na gestão participativa ajuda a filtrar as demandas dos 
cidadãos e das comunidades de baixa renda. O estado está presente nesses espaços, 
estabelecendo alguns critérios de direção política, mas deixando algumas decisões mais 
estreitas para resolução em espaços de nível regional e local. Os líderes comunitários 
não são mais apenas representantes de suas comunidades, mas sim, representantes do 
Estado, dando-lhes assim duas posições distintas para lidar. A gestão participativa 
contribuiu para inserir atores do estado diretamente na sociedade civil, bem como os 
líderes comunitários no Estado. Dado o retorno do prestígio do Estado e os recursos 
de crescimento associados ao atual "boom" econômico do Brasil, a gestão 
participativa está agora provando ser o meio pelo qual as políticas públicas, a vida 
associativa e a política formal estão sendo transformadas. 
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